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Η ΒΡΑ∆ΙΑ ΤΟΥ 
ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΝΙΤΗ

Π ραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία το Σάβ-
βατο 3 ∆εκεµβρίου 2011 η εκδήλωση που

διοργάνωσε ο Σύλλογός µας και ήταν αφιερωµένη
στον ΑΠΟ∆ΗΜΟ ΠΕΤΑΝΙΤΗ. Οι συµπατριώτες
µας γέµισαν την αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου του ∆ήµου Καλλιθέας.

Η φετινή εκδήλωση είχε ως κεντρικό θέµα τη
∆ωρεά Οργάνων Σώµατος. Το ∆.Σ. είχε αποφασί-
σει να τιµήσει την οικογένεια της αείµνηστου συγ-
χωριανής µας Αικατερίνης Πάνου και την
απόφασή τους να δωρίσουν τα όργανά της και να
σώσουν ανθρώπινες ζωές.

Ο Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων έδωσε
αφίσες και φυλλάδια τα οποία διανεµήθηκαν σε
όλους τους παρευρισκόµενους. Οµιλήτρια ήταν η
Ιατρός κα Ελευθερία Κρικέλη, η οποία στο λόγο
της συγκίνησε όλους, αφού και αυτή ασχολήθηκε
µε τη δωρεά οργάνων όταν έχασε το γιο της σε
τροχαίο ατύχηµα.

Ο λόγος της απλός, συγκινητικός, περιγραφικός
έκανε και τον πιο δύσπιστο να θελήσει να γίνει
δωρητής οργάνων σώµατος.

Το ∆.Σ. του συλλόγου µας δώρισε στην κα Κρι-
κέλη τιµητική πλακέτα και καλάθι µε προϊόντα του
τόπου µας και λευκώµατα του Πέτα.

Στη συνέχεια τιµήθηκε η οικογένεια Πάνου. Την
τιµητική πλακέτα παρέλαβε ο γιος της Καίτης, ∆η-
µήτρης.

Ακολούθησε η βράβευση του συγγραφέα και
φίλου Κώστα Σχοινιώτη. Το ∆.Σ. του συλλόγου
µας οµόφωνα τίµησε τον άνθρωπο που µέσω της
εταιρείας του «ΚΑΜΠΥΛΗ – ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ» έχει
προσφέρει τεράστια οικονοµική βοήθεια στο σύλ-
λογο. Αναγνώστηκε το βιογραφικό του που είναι
πλούσιο σε συγγραφική δράση, αφού ο Κώστας
πέρα από επιχειρηµατίας είναι και λογοτέχνης. Ο
κ. Σχοινιώτης στον χαιρετισµό του ευχαρίστησε
από καρδιάς όλους για τη µεγάλη τιµή και συνε-
χάρη το ∆.Σ. για τις πρωτοβουλίες και τις εκδηλώ-
σεις που διοργανώνει. Αναφέρθηκε στην υψηλού
επιπέδου σηµερινή εκδήλωση την οποία θα ζή-
λευαν πολλοί σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα. Το

∆.Σ. δώρισε στον Κ. Σχοινιώτη τιµη-
τική πλακέτα, καλάθι µε προϊόντα
του τόπου µας και λευκώµατα του
Πέτα.

Ακολούθησαν οι τιµητικές βραβεύ-
σεις στα παλαιά µέλη του συλλόγου
µας. Φέτος τιµήθηκαν οι Ευάγγελος
Τόλης και Παπαγεωργίου Θεόδω-
ρος.

Για άλλη µια χρονιά τιµήθηκαν όλα
τα παιδιά των Πετανιτών που πέτυ-
χαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του
2011. Σε όλα τα παιδιά δόθηκε τιµη-
τικός έπαινος, τσάντα χαρτοφύλα-
κας, το δίτοµο έργο «ΑΘΗΝΑ»,
βιβλία του Κώστα Σχοινιώτη, το βι-
βλίο της Βουλής «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
ΑΝΑΒΑΣΗ», φωτογραφικά λευκώ-
µατα, πλούσια γραφική ύλη.

Τέλος η βραδιά έκλεισε µε αναγγελίες Χριστου-
γεννιάτικων ποιηµάτων από µικρούς Πετανίτες
στους οποίους δώρισε ο σύλλογος επιτραπέζια
παιχνίδια. Ακολούθησε µπουφές µε φαγητό και
ποτό ο οποίος κράτησε µέχρι αργά το βράδυ.

Η ΒΡΑ∆ΙΑ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΝΙΤΗ αποτελεί
την κορυφαία εκδήλωση του συλλόγου µας τα τε-
λευταία χρόνια. Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι
φίλοι µας έρχονται τη σηµαντική αυτή βραδιά. Θα
συνεχίσουµε τη διοργάνωσή της χωρίς να υπολο-
γίζουµε το οικονοµικό κόστος. 

Ευχαριστούµε όλους όσους παραβρέθηκαν στην
εκδήλωσή µας.

Η παραδειγµατική χειρονοµία 
της οικογένειας Γεωργίου Πάνου

Ο φετινός γιορτασµός της µέρας του απόδηµου Πε-
τανίτη είχε σαν κεντρικό θέµα την κοινωνική αλλη-
λεγγύη και ειδικότερα τη δωρεά οργάνων σώµατος. 
Αφορµή γι αυτό στάθηκε η ανθρωπιστική ενέργεια
της οικογένειας Γεωργίου Πάνου να δωρίσει τα όρ-
γανα της πρόωρα αποθανούσας Καίτης Πάνου,
συζύγου του Γ. Πάνου.

Στη συνέχεια, στην εισηγητική παρουσίαση εκ-
προσώπου του συλλόγου µας, παρατίθενται στοι-
χεία από τη ζωή της Καίτης Πάνου. Επίσης γίνεται
παρουσίαση της κεντρικής οµιλήτριας της εκδήλω-
σης, κυρίας Ελευθερίας Κρικέλη.

• Αναφορά στην Καίτη Πάνου

Φίλες και φίλοι
Σήµερα βρισκόµαστε στην ετήσια συνάντησή µας

για να υπογραµµίσουµε και να αναδείξουµε αξίες
τόσο αναγκαίες στις µέρες µας: την ανθρωπιά και
την κοινωνική αλληλεγγύη. 

Η οικογένεια της Καίτης Πάνου, αυτό ακριβώς δί-
δαξε µε την πράξη της να δωρίσει τα όργανα της
άτυχης µητέρας και συζύγου: την αγάπη και την αλ-
ληλεγγύη στους συνανθρώπους µας.   

Η συγχωριανή µας Αικατερίνη  Πάνου (γνωστή
µας σαν Καίτη), το γένος Βάσιου γεννήθηκε στο

Πέτα τον Αύγουστο του 1949. Ήταν το πρώτο από
τα τρία παιδιά της Ελευθερίας και του Πελοπίδα Βά-
σιου. Η οικογένεια του Πελοπίδα Βάσιου ήταν µια
οικογένεια δεµένη µε τις αξίες και τη λαϊκή καλλιέρ-
γεια που συναντούσαµε συχνά παλιότερα στα
χωριά µας, που ο Πελοπίδας και η Ελευθερία φρόν-
τισαν και µεταλαµπαδεύσουν στα παιδιά τους. 

Η Καίτη τελείωσε το ∆ηµοτικό Σχολείο στο Πέτα
και κατόπιν φοίτησε στο εξατάξιο Γυµνάσιο Θηλέων
Άρτας. Μετά συνέχισε τις σπουδές της στην Αθήνα
όπου εργάστηκε ως λογίστρια µέχρι το 1979. Παν-
τρεύτηκε µε το συγχωριανό µας Γεώργιο Πάνο και
απέκτησε δύο παιδιά, τη Χαρά και το ∆ηµήτρη.
Μετά το 1979 εγκαταστάθηκε µε την οικογένειά της
στο Πέτα όπου και αφοσιώθηκε στην ανατροφή των
παιδιών της και στις υπόλοιπες οικογενειακές της
υποχρεώσεις.

Όσοι γνώριζαν την Καίτη την περιγράφουν ως άν-
θρωπο µετρηµένο, χαµηλών τόνων, µε σοβαρότητα
και αξιοπρέπεια. 

Άνθρωπο, στον οποίο µπορούσες να στηρίζεσαι
στα δύσκολα και να υπολογίζεις στη βοήθειά του.
∆οτική µέχρι αυταπάρνησης, µε δύναµη ψυχής,
αξίες και ανθρωπιά. Αυτές τις αρχές, από κοινού µε
το σύζυγό της Γιώργο, εµφύσησαν και στα παιδιά
τους.

∆εν είναι, λοιπόν, καθόλου απορίας άξιο, που η
οικογένεια της, παρά τη θλίψη και το σοκ που κυ-
ριολεκτικά υπέστησαν από τον αιφνίδιο χαµό της –
60 χρονών ήταν στις 30 ∆εκεµβρίου του 2009 που

χάθηκε - αποφάσισε τη δωρεά οργάνων. Ήταν µια
απόφαση η οποία χωρίς αµφιβολία θα έβρισκε σύµ-
φωνη και την ίδια την Καίτη. Μέσα από το θάνατό
της έδωσε ζωή. 

Αυτή την ύψιστη χειρονοµία αλτρουισµού της οι-
κογένειας της Καίτης τιµούµε στη σηµερινή µας συ-
νάντηση και είναι τιµή µας που η οικογένεια της
αποδέχτηκε την πρόσκληση της Αδελφότητας Πε-
τανιτών.   

• Ελευθερία Κρικέλη. Μια τιµητική παρουσία 
στην εκδήλωσή µας 

Κυρίες και κύριοι
Εκτός από την τιµή που µας κάνει η οικογένεια της

Καίτης µε τη συµµετοχή της στη εκδήλωσή µας,
είναι επίσης ιδιαίτερη τιµή για µας η παρουσία µιας
εξαιρετικής κυρίας, της Ελευθερίας Κρικέλη. 

Η κυρία Κρικέλη είναι γιατρός. Σπούδασε στην Ια-
τρική του Πανεπιστηµίου Αθηνών και ολοκλήρωσε
τις µεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστη-
µιακό Νοσοκοµείο της Βοστώνης (Βoston City Hos-
pital), από όπου και πήρε ειδικότητα στην
Εσωτερική Παθολογία.

Μετά δέκα χρόνια παραµονής στην Βοστώνη επέ-
στρεψε οικογενειακώς στην Ελλάδα όπου εργά-
στηκε σε ιδιωτικά νοσοκοµεία σε διευθυντικές
θέσεις

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 2.  



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

“ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ”
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΝΙΤΩΝ
ΑΡΤΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου
Τηλ.: 210 7483735

ΕΚ∆ΟΤΗΣ
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Πρόεδρος της Αδελφότητας
Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Μιλήτου 4, 164 51 Αργυρούπολη
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Αδελφότητας
Αποστολή κειµένων:

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
για επικοινωνία µε το ∆.Σ. 

της Αδελφότητας είναι:
adelfotitapeta@gmail.com

agg.papaspyrou@gmail.com
zacharos@otenet.gr

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 2 ευρώ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ:

ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κολχίδος 5β (πάροδος)

167 77 Ελληνικό
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”
Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα

Τηλ.: 210 8233830 Fax: 210 8238468
e-mail: ekdoseispetra@hotmail.com

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ν. ΜΑΤΑΤΣΗΣ
Αρχιτέκτων - Μηχανικός
∆ιπλωµατούχος UDS FIRENZE

ΝΙΚΟΣ Β. ΜΑΤΑΤΣΗΣ
Αρχιτέκτων - Μηχανικός
∆ιπλωµατούχος ΑΠΘ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ “ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ”
Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Λ. ΙΩΝΙΑΣ 4
ΤΗΛ.: 27410 25298

27410 80745
FAX:  27410 30934

ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗΣ
Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ
ΤΗΛ.: 27410 30935
FAX:  27410 30934

ΚΙΝ.: 6944445132, e-mail matatshs@otenet.gr

“ΣΕΙΡΙΟΣ”

ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

CAFE - BAR - ΤΑΒΕΡΝΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ

ΤΗΛ.: 26810 83205

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 
“ΠΑΛΛΑ∆ΙΟ” 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ιδιοκτήτης - ∆ιευθυντής

Νικόλαος Σουρέλης

Τηλ.: 26510 - 25856

ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 13
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΤΗΛ.: 210 2618337

Σ ΥΛ Λ Ο Γ Η  Α Π ’ Τ Ο  Λ Α Ϊ Κ Ο  
Λ Ε Ξ Ι Λ Ο Γ Ι Ο  Τ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ  Π Ε ΤΑ

Εργασία βραβευµένη από τη Γλωσσική Εταιρία της Ακαδηµίας Αθηνών
Του δασκάλου Τρύφωνα Σερβετά

Συνέχεια από το προηγούµενο
111. Τ’ κόβει το κεφάλ(ι) (είναι έξυπνος).
112.  Το κεφάλι τ’ είναι κτσιούµπρι (είναι κουτός).
113. Φουσκών(ει) τ’ γίδα (κοιµάται).
114. Χρόνο-καιρό (µεγάλη χρονική περίοδος).
115. Χύνονται στο δρόµο (ορµούν στο δρόµο τα παιδιά).
116.  Ήρθε µε τον ούρλο σκωµένο (νεύρα, εγωισµός, τουπές).
117. Πάει σαν το σκλι στ’ αµπέλι (άδικος χαµός)

Η γλωσσική έκφραση στις λαϊκές παροιµίες του Πέτα
1. Αγαπά ο Θεός τον κλέφτη, αγαπά και το νοικοκύρη (οι κακοί αποτυχαίνουν, γιατί ο
Θεός προστατεύει τους καλούς).
2. Αδειανό σακί, ορθό δεν στέκει (οι κουτοί και οι ευκολόπιστοι παρασύρονται εύκολα
από τους άλλους).
3. Άδουλος δουλειά δεν έχει, το βρακί του λύει και δένει (ο τεµπέλης ασχολείται µε τιπο-
τένια πράγµατα).
4. Ακόµα δεν τον είδαµαν, Γιάννη τον φωνάξαµαν (για όσους θεωρούν σίγουρα τα αµ-
φίβολα και αβέβαια).
5. Ακόµα δεν βγήκει απ’ τ’ αυγό (γι’ αυτούς που δεν έχουν πείρα).
6. Άλλα λιάου ιγώ της θειας µου κι άλλα λιέει ιµάν’ αυτή (γι’ αυτούς που κάνουν ότι δεν
ακούνε και απαντάνε άλλα αντί άλλων).
7. Άλλα ν’ τ’ άλλα κι άλλο της Παρασκευής το γάλα (για όσα διαφέρουν πολύ µεταξύ
τους).
8. Άλλα τα µάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας (γι’ αυτούς που συγκρίνουν πράγ-
µατα εντελώς ανόµοια και διαφορετικά).
9. Άλλος έχ’ τ’ όνοµα κι άλλος τη χάρη (γι’ αυτούς που ωφελούνται από την ανικανότητα
και την κουφότητα των άλλων).
10. Άλλος το µακρύ τ’ κι άλλος το κοντό τ’ (γι’ αυτούς που από πρόθεση διαφωνούν).
11. Άλλος τ’ φταίει κι αλλού ξεθυµαίν’ (για όσους επιτίθενται άδικα σε αθώους).
12. Άλλος χάσκει κι άλλος χάφτει (για όσους απολαµβάνουν αυτά που ελπίζουν και δι-
καιούνται άλλοι).
13. Άλλος χάσκα κι άλλος Πάσχα (ίδια µε τη 12).
14. Αλλού παπάς κι αλλού τα ράσα (για όσους είναι ακατάστατοι).
15. Αλλού τα κακαρίσµατα κι αλλού γεννά η κότα (αλλού υπάρχει ή συµβαίνει κάτι κι
αλλού ψάχνουµε να το βρούµε ή να το ιδούµε).
16. Άναβε το λυχνάρι σου, προτού να σ’ εύρει νύχτα.
17. Αν δεν αστράψει, δε βροντά (δεν γίνεται τίποτα χωρίς κάποια αιτία).
18. Άντρα θέλω, τώρα τον εθέλω (για τους ανυπόµονους).
20. Αν είχε η βάβου µας (από αυτά) θα την έλεγαν παππούλη (µαζί µε τη µορφή αλλά-
ζει κι ο χαρακτήρας).
21. Ανεµοµαζώµατα, διαβολοσκορπίσµατα (όσα αποκτώνται µε αδικία, χάνονται εύκολα).
22. Αν έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους οχτρούς.
23. Αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτει (για τους τυχερούς).
24. Αν η ζήλια ήταν ψώρα, θα κολλούσε όλ’ η χώρα (η αντιζηλία έχει κακές συνέπειες).
25. Αν είσαι και παπάς, µε την αράδα σου θα πας (για την ισότητα των ανθρώπων).
26. Αν η σκύλα δεν κουνήσει τ’ ν’ ουρά της τα σκλια δεν πάνε πίσω της (γι’ αυτούς που
θέλουν και τα παθαίνουν).
27. Άνθρωπος αγράµµατος ξύλο απελέκητο.

Ελευθερία Κρικέλη. Μια τιµητική 
παρουσία στην εκδήλωσή µας 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Σήµερα κατέχει τη διεύθυνση της Α΄. Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νο-
σοκοµείου Μητέρα του Οµίλου Υγεία.

Από το 1995, την τραγική χρονιά που σηµάδεψε την ζωή της οικογένειάς της,
όλοι στην οικογένειά της έγιναν δωρητές οργάνων.  

Η ίδια συµµετέχει µε οµιλίες της σε εκδηλώσεις για την δωρεά οργάνων σε
διάφορες πόλεις της Ελλάδας, που οργανώθηκαν από τους δήµους ή και άλ-
λους φορείς σχετικούς µε το θέµα της δωρεάς οργάνων.

«Εκ χαρακτήρος δίνω αγώνες και θα συνεχίσω να δίνω όσο µπορώ, όσο
ανασαίνω», δηλώνει η κυρία Ελευθερία Κρικέλη και η παρουσία της στην εκ-
δήλωση του συλλόγου µας το αποδεικνύει περίτρανα. 

Με το βιβλίο της «Από Αύγουστο σε Αύγουστο», και µέσα από τους ήρωες
του βιβλίου, τον Ντουζόν, το Γιάννη, τη Χρύσω, θα δώσει µια οικουµενική διά-
σταση σ’ ένα προσωπικό δράµα. Το βιβλίο της «Από Αύγουστο σε Αύγουστο»
θα αποτελέσει ένα προσκλητήριο να αναδείξουµε τις ευαισθησίες και τον αλ-
τρουισµό µας, να ξεφύγουµε από τα πάθη και τις µικρότητες που µας κατα-
τρύχουν και να δούµε τον άγνωστο διπλανό µας, τον Άλλο, µε συµπάθεια και
αγάπη.

Ο Αύγουστος είναι ένας σηµαδιακός µήνας για την κυρία Κρικέλη, που της
έφερε καλά και κακά. Γεννήθηκε τον Αύγουστο, βαπτίστηκε τον Αύγουστο,
αλλά ήταν Αύγουστος του 1953 στον καταστροφικό σεισµό της Κεφαλονιάς,
το γενέθλιο τόπο της, που η οικογένειά της θρήνησε θύµατα.

Να σηµειωθεί ότι τα έσοδα του βιβλίου της διατίθενται σε υποτροφία που θε-
σπίστηκε για φοιτητές του ΜΙΤ.

∆ωρεά οργάνων. Πράξη υπέρτατης προσφοράς, µο-
ναδικό δείγµα αλτρουισµού και ανιδιοτελούς αγάπης

Της Ελευθερίας Κρικέλη
(Εισήγηση στη βραδιά του Απόδηµου Πετανίτη)

κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,
Σας ευχαριστώ που µε προσκαλέσατε σήµερα κοντά σας. Η πρόσκληση

αυτή, προερχόµενη, µέσω του κ. Ζαχάρο, από την αδελφότητα των Πετανι-
τών, ήταν για µένα ιδιαίτερα τιµητική και την αποδέχθηκα αυθόρµητα και µε
θέρµη. Κατέπνιξα µάλιστα σ’ ένα κύµα συγκίνησης την αρχική µου έκπληξη
και αµηχανία, συνειδητοποιώντας ότι εγώ ήθελα περισσότερο από εσάς να
βρεθώ κοντά σας. Όταν µάλιστα ο κ. Ζάχαρος µου ανέπτυξε τον ιερό σκοπό
της σηµερινής εκδήλωσης, ένοιωσα επιτακτική των ανάγκη να παραβρεθώ και
µαζί σας να τιµήσουµε την αξέχαστη Καίτη και να σταθούµε στο πλευρό της οι-
κογένειάς της, η οποία κατάφερε και την τραγικότερη στιγµή της ζωής τους, τη
στιγµή που δεχόντουσαν το πιο σκληρό και άφατο πλήγµα, την ατέλειωτη
εκείνη στιγµή που βίωναν ότι χειρότερο υπάρχει, την απώλεια της λατρευτής
συζύγου, και γλυκιάς µάνας, µπόρεσαν και έκαναν τον αβάσταχτο πόνο τους,
∆ύναµη Ζωής και Ελπίδα για άλλους συνανθρώπους µας.                
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Γράφει ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Ε ίναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια η τιµή της
βρώσιµης ελιάς την οποία «απολαµβάνει» ο πα-

ραγωγός, συµπιέζεται συνεχώς προς τα κάτω, ενώ
το κόστος παραγωγής αυξάνεται, κυρίως µε τη συ-
νεχή αύξηση των τιµών των λιπασµάτων και των
φυτοφαρµάκων. Οι µεσάζοντες και οι έµποροι που
αντιµετωπίζουν ή διαβλέπουν µείωση της κατανά-
λωσης λόγω της κρίσης, µεταφέρουν το πρόβληµα
στους αδύναµους παραγωγούς µε τη βαθµιαία
ελάττωση των τιµών αγοράς.

Μέσα σε ένα τέτοιο πεδίο, που θα γίνει ακόµα πιο
πολύπλοκο όσο θα βαθαίνει η οικονοµική κρίση,
είναι βέβαιο ότι η καλλιέργεια της ελιάς στην πε-
ριοχή του Πέτα θα οδηγηθεί σε µεγάλο βαθµό στην
εγκατάλειψη. Μόνο µια τοπική και δυναµική συλλο-
γική δράση παραγωγών µπορεί να αλλάξει τους
όρους και να εξουδετερώσει την κυριαρχία των εµ-
πόρων και µεσαζόντων.

Η εξέλιξη σε άλλες χώρες, έδειξε ότι η ικανότητα
των οµάδων παραγωγών να συνεργάζονται, οδη-
γεί στην αξιοποίηση της παραγωγής, ενώ αντίθετα
η ατοµική δράση οδηγεί στην υπερεκµετάλλευση
και την καταστροφή του αγροτικού πλούτου.

Πολλοί βέβαια, θα αναρωτηθούν: εµείς στο Πέτα
είχαµε Ελαιοκοµικό Συνεταιρισµό και σήµερα δεν
λειτουργεί. Η εµπειρία από τη δράση του δεν αφή-
νει πολλά περιθώρια για επανάληψη του εγχειρή-
µατος.

Πρέπει να επισηµάνουµε από την αρχή ότι δεν συ-
ζητούµε για ένα τέτοιο µοντέλο Συνεταιρισµού. ∆η-
λαδή για ένα Συνεταιρισµό που θα λειτουργήσει µε
τους ίδιους όρους, την ίδια οργάνωση και την ίδια
διαχειριστική πολιτική. Χιλιάδες συνεταιρισµοί που
λειτούργησαν όπως ο Ελαιοκοµικός Συνεταιρισµός
Πέτα, σήµερα είναι κλειστοί ή υπολειτουργούν. Από
τους 6.200 Συνεταιρισµούς, περίπου 1.000 έχουν
αξιόλογη κερδοφορία, ενώ οι υπόλοιποι, ή έκλεισαν
ή υπολειτουργούν ή ακόµα φυτοζωούν.

Τα αίτια της αποτυχίας 
των αγροτικών Συνεταιρισµών

Γιατί απέτυχε αυτό το µοντέλο οργάνωσης της
αγροτικής οικονοµίας; Οι λόγοι είναι πολλοί, αλλά
κατά την άποψή µου οι βασικές αιτίες είναι οι εξής: 

1) Η µαζική χρηµατοδοτική στήριξη των Συνεται-
ρισµών, χωρίς σχέδιο, χωρίς στελέχωση, χωρίς
προετοιµασία.

2) Η έλλειψη διαχειριστικού ελέγχου στα οικονο-
µικά και στη σκοπιµότητα των ενεργειών τους. Οι
αλλαγές στην Αγροτική πολιτική που επέβαλε η
Ε.Ε. µείωσαν σταδιακά τη δυνατότητα εθνικής πα-
ρέµβασης. Έτσι π.χ. µε βάση εφαρµογή κανόνων
ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε η Α.Τ.Ε. έχασε την
αποκλειστικότητα του αγροτικού τοµέα, κατάργησε
τη ∆ιεύθυνση Συνεταιρισµών και διέκοψε τον
έλεγχο.

3) Η προσήλωση σε παραδοσιακές στρατηγικές
και η στρεβλή ανάπτυξη, τη στιγµή που οι εξελίξεις
στην παραγωγή και διάθεση δηµιούργησαν σύν-
θετα προβλήµατα.

4) Η διαπάλη για αύξηση της κοµµατικής επιρ-
ροής και του ελέγχου των Συνεταιρισµών, που τους
κατέστησε τελικά οµήρους του πολιτικού κατεστη-
µένου. Έτσι η δράση των Συνεταιρισµών, κατά ένα
µέρος, εξαντλούνταν στην προσπάθεια κοµµατικού
ελέγχου των οργάνων διοίκησης και διαχείρισης,
αλλά και αύξηση της κοµµατικής επιρροής στις το-
πικές κοινωνίες. Όλα αυτά ακύρωναν και απέτρε-
παν τη συλλογικότητα και τον ουσιαστικό ρόλο
ύπαρξης των Συνεταιρισµών.

5) Η έλλειψη διαφάνειας στη διαχείριση και η λήψη
συλλογικών αποφάσεων.

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον ευνοήθηκαν δρά-
σεις που απαξίωσαν ηθικά τους Συνεταιρισµούς.

Ο Ελαιοκοµικός Συνεταιρισµός Πέτα

Ο Συνεταιρισµός του χωριού µας, σε µια χρονική
περίοδο κατέβαλε προσπάθεια να ξεπεράσει τις
παραδοσιακές στρατηγικές ανάπτυξης και να προ-
σαρµοστεί στις εξελίξεις, κυρίως στη διάθεση.

Είχε όµως όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που ανέ-
φερα παραπάνω µε κύριο στοιχείο την ανεξέλεγκτη
χρηµατοδότηση και εποµένως την υπερχρέωση. 

Και ήταν βέβαιο ότι θα κατέληγε στο κλείσιµο.
Το 2002 αναλύοντας τις οικονοµικές καταστάσεις

του, που είχα στη διάθεσή µου, έγραψα ως συµπέ-
ρασµα στο φύλλο 123 στα «ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ»:

«Τα συµπεράσµατα από µια πρώτη ανάλυση των
οικονοµικών µεγεθών είναι ότι η διαχειριστική πο-
λιτική που ακολουθεί ο Συνεταιρισµός, οδηγεί µε βε-
βαιότητα σε αδιέξοδα και σε πλήρη αδυναµία
συνέχισης της λειτουργίας του.

Χρειάζεται πλήρης αναθεώρηση του τρόπου λει-
τουργίας του Συνεταιρισµού και ριζική αλλαγή της
ακολουθούµενης διαχειριστικής πολιτικής. Το ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο πρέπει να πάρει διαχειριστικά και
οργανωτικά µέτρα, τα οποία να οδηγούν σε οικο-
νοµική εξυγίανση και ανάκαµψη. Εάν τα πράγµατα
αφεθούν όπως είναι, το επόµενο βήµα είναι το κλεί-
σιµο.

Ο Συνεταιρισµός όµως πρέπει όχι µόνο να επι-
βιώσει, αλλά να αποτελέσει τον ηγετικό φορέα της
γεωργικής οικονοµίας του Πέτα».

Σήµερα ο Συνεταιρισµός δεν λειτουργεί, αλλά και
κανείς δεν ξέρει σε ποιο στάδιο βρίσκεται:

-Είναι σε εκκαθάριση;
-Ποια περιουσιακά του στοιχεία είναι υποθηκευ-

µένα στην Αγροτική Τράπεζα (εδαφικές εκτάσεις,
κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισµός);

-Η ΑΤΕ επιχείρησε την εκποίησή του ή σκοπεύει
να προχωρήσει;

-Οι εγκαταστάσεις του Συνεταιρισµού έχουν µι-
σθωθεί σε τρίτους ή υπολειτουργεί;

Ρώτησα πολλούς Πετανίτες και µέλη του Συνεται-
ρισµού και κανένας δεν ήξερε να απαντήσει στα
ερωτήµατα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο της αδια-
φάνειας που κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της λει-
τουργίας του.

Για ένα νέο Συνεταιρισµό 
ή νέες µορφές συλλογικής δράσης

Η ελιά είναι ένα φυτικό κεφάλαιο, του οποίου η εκ-
µετάλλευση απαιτεί συνεργασία και αλληλεγγύη.
Ιδιαίτερα στην περίοδο της βαθιάς οικονοµικής κρί-
σης, η αγροτική παραγωγή πρέπει να στηριχτεί
στην κοινωνική και αλληλέγγυα Οικονοµία. Ένας
νέος Συνεταιρισµός ελαιοπαραγωγών πρέπει να
λειτουργήσει µε βάση τη συνεργατικότητα και την

εµπιστοσύνη.
Μια τέτοια τοπική συλλογική δράση για να αντα-

ποκριθεί στις δύσκολες συνθήκες πρέπει να λει-
τουργήσει µε νέους όρους, όπως:

-∆ιαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και στη δράση.
-Έλεγχος της διαχειριστικής πολιτικής
-Αυτόνοµη λειτουργία και διοίκηση, έξω από κοµ-

µατικές σκοπιµότητες και επιρροές
-Να γίνει υποχρεωτική η παράδοση της παραγω-

γής από όλα τα µέλη του Συνεταιρισµού
-Μέσα στα Πλαίσια του Συνεταιρισµού να µπο-

ρούν να αναπτυχθούν και άλλες µορφές κοινής
δράσης, όπως εναλλακτικές καλλιέργειες (βιολογι-
κές κλπ.), οµάδες παραγωγών κ.α.

-Να αξιοποιηθούν Πετανίτες που απέκτησαν εµ-
πειρία αντιµετωπίζοντας τα ειδικότερα προβλήµατα
του Ελαιοκοµικού Συνεταιρισµού σε συνεργασία µε
ειδικούς.

-Να καθιερωθεί ένας ελάχιστος χρόνος εθελοντι-
κής προσφοράς από τα µέλη και ο επιπλέον χρό-
νος να αµείβεται, για να µειωθεί το κόστος εργασίας
που αποτελεί βασική επιβάρυνση.

-Οπωσδήποτε όµως, η ίδρυση ενός τέτοιου Συνε-
ταιρισµού προϋποθέτει µια µακρά συζήτηση µε
τους παραγωγούς, κυρίως µε νέους αγρότες που
έχουν συνειδητοποιήσει ότι σήµερα µόνο µε κοινή
δράση µπορούν να αντιµετωπίσουν τα προβλή-
µατα της αγροτικής παραγωγής.

-Τέλος, προϋπόθεση για τη λειτουργία του νέου
Συνεταιρισµού είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων
πιστώσεων µε ευνοϊκούς όρους. Και αυτό είναι
στοιχείο που πρέπει να διερευνηθεί και να µελετη-
θεί. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν είναι δυνατές οι πρω-
τοβουλίες για άλλες συλλογικές δράσεις των
ελαιοπαραγωγών, τόσο στην παραγωγή, όσο και
στη διάθεση του ελαιοκάρπου.

Οι αγρότες του Πέτα, που παράγουν το 40% πε-
ρίπου της ελαιοπαραγωγής του Νοµού, δεν µπορεί
να παραµένουν θεατές της παρακµής και της ερή-
µωσης. Ας ξεκινήσουν τουλάχιστον τη συζήτηση και
τον προβληµατισµό για τη µορφή µιας νέας τοπι-
κής συλλογικής δράσης.

Σηµειώσεις
Αντώνη Μωυσίδη, καθηγητή Παντείου Πανεπιστηµίου:
«Συλλογικότητες του αγροτικού χώρου»
Βασίλη Νέδου: «Λάθη 30 ετών ερηµώνουν τους κάµπους»
«Καθηµερινή» 8/2/22009
Έλινορ Οστρόµ, καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Ιντιάνα ΗΠΑ:
«Η εξέλιξη θεσµών συλλογικής δράσης»
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ, Φύλλο 123, ∆εκέµβριος 2002:
«Ο ελαιοκοµικός Συνεταιρισµός σε αδιέξοδη πορεία», του
ίδιου
∆ρ. Τάκη Οικονοµόπουλου και ∆ηµ. Καπογιάννη:
«Νέες µορφές κοινωνικής και αλληλέγγυας Οικονοµίας»
Περιοδικό «δαίµων της Οικολογίας» Οκτώβριος 2009

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ή νέες µορφές συλλογικής δράσης των παραγωγών - ∆ιαφορετικά η καλλιέργεια της ελιάς οδηγείται στην εγκατάλειψη
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Αυτό το µεγαλείο ψυχής, το βλέπουµε ξεκάθαρα
στο πρόσωπο του Γιώργου, του  αγαπηµένου της
συντρόφου, και της Χαράς και του ∆ηµήτρη, των
παιδιών της. ∆εν είναι απαραίτητο να τους ξέρει κα-
νείς για να τους αναγνωρίσει, αρκεί ο καθένας από
µας να µάθει τι µπόρεσαν και έκαναν.

Στα µάτια όλων η Καίτη µπορεί να λείπει. Η δική
τους όµως Καίτη, η Καίτη µε την αστείρευτη δύναµη
ψυχής, προικισµένη µε αυταπάρνηση και ανθρω-
πιά, έτοιµη πάντα να προσφέρει και να συµπαρα-
σταθεί, είναι πάντα εδώ, δίπλα µας, κοντά µας,
ανάµεσά µας και µας καθοδηγεί µε τη γενναιοδωρία
της.

Σήµερα, παγιδευµένοι ως ΕΘΝΟΣ σε µια οικονο-
µική κρίση που όλο και περισσότερο σαν κλοιός
σφίγγει γύρω µας, καθιστώντας την χώρα µας οι-
κονοµικό υπόδουλο των δανειστών της, και τις συ-
νέπειες της οποίας όλοι µας βιώνουµε µε τον έναν
ή τον άλλο τρόπο, τη στιγµή που η χώρα µας βρί-
σκεται δέσµια συµβάσεων δανεισµού µε τις οποίες
έχει υπογραφεί ως όρος αποπληρωµής η αµετά-
κλητη και άνευ όρων παραίτησή µας από την κυ-
ριαρχική µας ασυλία, παραχωρώντας δικαιώµατα
εκµετάλλευσης του εθνικού φυσικού και ορυκτού
µας πλούτου σε τρίτους, υποθηκεύοντας και την
αρχαιολογική µας κληρονοµιά, σ’ αυτήν τη δυσµενή
χρονική στιγµή που οι καταγεγραµµένοι ήδη άνερ-
γοι ανέρχονται πάνω από 800.000 και το 25% των
επιχειρήσεων στη χώρα µας έχει κλείσει, είναι πα-
ρήγορο ότι υπάρχουν οικογένειες σαν του Γιώργου
Πάνου, που µε τον αλτρουισµό και την αγάπη τους
για τον συνάνθρωπο, βρίσκουν την ψυχική δύναµη,
γιατί είναι ευλογηµένοι και προσφέρουν δωρίζοντας
το δώρο τους.

Η δωρεά οργάνων είναι η υπέρτατη προσφορά,
το µοναδικό δείγµα αλτρουισµού και ανιδιοτελούς
αγάπης. Αυτή η απόλυτα ελεύθερη όσο και θεάρε-
στη πράξη, υπερβαίνει τον ατοµικισµό και την φι-
λοζωία και συνδέει τους ανθρώπους µε σχέσεις
αµοιβαιότητας.

∆ικαίως χαρακτηρίζεται ως η κορωνίς της φιλαλ-
ληλίας, αφού βασίζεται στην ελεύθερη βούληση,
αυτονοµία, αλτρουισµό, ανιδιοτέλεια.

Η αυτονοµία και η ελεύθερη βούληση είναι και
πρέπει να παραµείνουν  αναφαίρετα προνόµια και
δικαιώµατα του καθενός µας και πρέπει να βρί-
σκονται σε αρµονική ισορροπία µε την ηθική υπο-
χρέωση και αλληλεγγύη που όλοι µας νοιώθουµε
για τον πάσχοντα συνάνθρωπό µας.

Η δωρεά οργάνων είναι ένα θέµα κοινωνικά ευαί-
σθητο και ευρύ, που µας αγγίζει όλους ανεξαιρέτως.

Επιτρέψτε µου τώρα να συστηθώ.
Ονοµάζοµαι Ελευθερία Κρικέλη και είµαι γιατρός

και µάνα. Μάνα, µια από εκείνες τις αναρίθµητες τρα-
γικές µάνες που όταν «ΕΚΕΙΝΟΣ» όρισε κι αποφά-
σισε, αυτές επέλεξαν και δώρισαν το δώρο τους.

Το 1974 έφερα στον κόσµο τους Γιάννη µας και το
1976, ο Στέφανός µας σφράγισε την ευτυχία µας.
Είχα γίνει µάνα!

Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών και ολοκλήρωσα τις µεταπτυχια-
κές µου σπουδές στο πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο
της Βοστώνης, όπου ταυτόχρονα µε την απόκτηση
της ειδικότητας µου παντρεύτηκα. 

Είναι γεγονός ότι η κάθε γυναίκα από τη στιγµή
που θα γίνει µάνα, µεταµορφώνεται σ’ ένα ξεχωρι-
στό πλάσµα µε µοναδικές ικανότητες. Έτσι η µάνα
δεν χρειάζεται θερµόµετρο για να καταλάβει ότι το
παιδί της έχει πυρετό, κι αυτό γιατί η µάνα ξέρει, αι-
σθάνεται, διαισθάνεται, πονάει.

Κατά την 9µηνη περίοδο που η γυναίκα κυοφορεί
στα σπλάχνα της το παιδί της, διενεργείται ταυτό-
χρονα και η επώαση µιας µοναδικής και ιδιαίτερης
σχέσης µεταξύ µάνας και παιδιού. Η γέννα είναι το
µεγαλειωδέστερο θεϊκό θαύµα και το παιδί το θείο
δώρο.

Από τη στιγµή αυτή και µετά, η σχέσης µάνας και

παιδιού γίνεται άρρηκτος και παραµένει αναντικα-
τάστατος. Καµία µάνα δεν αντέχει να σκεφτεί χωρίς
να τρελαθεί ότι το παιδί της µπορεί κάτι να πάθει.

Η οικογενειακή µας ευτυχία είχε ολοκληρωθεί.
Μέχρι και πριν 15 ακριβώς  χρόνια, είχα την εσφαλ-
µένη εντύπωση ότι τάχα όλα, όλα όσα ένας άν-
θρωπος µπορεί να ζητήσει.

Για όλα αυτά τα αγαθά που η ζωή απλόχερα
µου’χε δώσει, πολλές φορές ένοιωθα την ανάγκη
να απευθύνω τις ευχαριστίες µου στον άγνωστο
ΕΚΕΙΝΟ και παντοδύναµο θείο συντελεστή της
ύπαρξής µας ψιθυρίζοντας κάθε φορά την ίδια
φράση ευχαριστίας.

Σ’ ευχαριστώ Θεέ µου για όλα όσα µου ’χεις
δώσει, µα πάνω απ’ όλα  σ’ ευχαριστώ γι’ αυτά που
δεν µου ‘χεις δώσει» ήταν µια φράση που ανάβλυζε
µε ειλικρίνεια µέσα από την ψυχή µου και κάθε
φορά συνοδευόταν µε δέος και ευγνωµοσύνη.

• Νικώντας το θάνατο

Το καλοκαίρι του 1993 ο πρωτότοκος γιός µας, 18
ετών τότε, εγγράφεται φοιτητής ΜΙΤ, στο τµήµα των
αεροναυπηγών, στην Βοστώνη. Την άνοιξη του
1995 τριτοετής πια φοιτητής παίρνει την πρώτη του
υποτροφία σαν ένα δείγµα διάκρισης, επίδοσης,
ήθους και χαρακτήρα. Όλα ήταν τόσο τροµακτικά
τέλεια κι επικίνδυνα όµορφα.

Η τροχιά της ζωής του και της καριέρας του δια-
γραφόταν στον ορίζοντα σαν το πιο λαµπερό ου-
ράνιο τόξο, ώσπου ξαφνικά στις 3 του Σεπτέµβρη
του 1995, δύο µόλις εβδοµάδες µετά τα 21 του γε-
νέθλια, ήλθε το τραγικό ΤΕΛΟΣ. Ένα απρόσµενο
τροχαίο ατύχηµα, που δεν είχε κανένα λόγο να γίνει,
εκτός αν άγνωστες δυνάµεις συνωµοτούσαν εις
βάρος του, γίνεται αιτία και ο Γιάννος µας, 21 µόλις
ετών χάνει τη ζωή του. Η είδηση αυτή σαν βλήµα
πυροβόλου όπλου σφηνώθηκε στον εγκέφαλό µου,
σκοτώνοντας µε, πολύ πριν προλάβω να τρελαθώ.
Η είδηση αυτή δεν µου προκάλεσε απλώς πόνο.

Λένε ότι τα υπερηχητικά αεροπλάνα σπάνε το
φράγµα του ήχου. Το βέβαιο είναι ότι η είδηση αυτή
έσπασε το φράγµα του πόνου µου, µεταφέροντάς
µε σε µια άλλη διάσταση, εκεί που δεν χρειαζόµουν
πια τις πέντε ανθρώπινες αισθήσεις για να επικοι-
νωνήσω µε τον Γιάννο µας.

∆εν χρειαζόµουν κι ούτε χρειάζοµαι πια τα χέρια
µου για να τον αγκαλιάσω.

∆εν έχω ανάγκη τα µάτια µου για να τον καµα-
ρώσω, ούτε τ’ αυτιά µου για να ακούσω το γέλιο
του.Σ’ αυτήν την διάσταση, ο Γιάννος µας κι εγώ γί-
ναµε πάλι ένα.

∆εν φοβόµουν το Θάνατο πια!
Τον είχα κατατροπώσει, τον είχα ολοκληρωτικά ΝΙ-

ΚΗΣΕΙ!
Έτσι όπως τον νίκησε ο Γιώργος, η Χαρά κι ο ∆η-

µήτρης.
Υπάρχουν ή καλύτερα συµβαίνουν ορισµένα

πράγµατα στην ζωή µας που’ναι ανεξήγητα, δεν
υπάγονται σε καµιά νοµοτέλεια και κατατάσσονται
στην κατηγορία των µοιραίων ή τυχαίων. Ο Αρι-

στοτέλης χαρακτήρισε το τυχαίο ως
αίτιο, κάτι το παράλογο και αόριστο.

Ε, λοιπόν, παράλογος κι αναίτιος
ήταν και ο τυχαίος θάνατος του Γιάννη
µας.

Αυτό το γεγονός ήταν ασυµβίβαστο
µε το δικό µας πλέον προορισµό
σ’αυτή τη γη, µε τη συνέχιση της δικής
µας ζωής και ύπαρξης. Ο πόνος είχε
πολτοποιήσει το µυαλό µας και η
σκέψη µας κυνηγηµένη πάσχιζε να
βρει διέξοδο, σανίδα σωτηρίας. 

Κρατώντας σφιχτά ο ένας τα χέρια
του άλλου, ο Νίκος µου κι εγώ και κοι-
τάζοντας ο ένας στα µύχια της ψυχής
του άλλου, καταφέραµε και µέσα από
τον αβάσταχτο πόνο µας ξαναγεννή-
σαµε το γιό µας, µε την απόφαση που
πήραµε να δωρίσουµε τα όργανά του.

Έτσι νικώντας τον Θάνατο πλάσαµε το Γιάννη µας
άτρωτο, αθάνατο.

∆ωρίσαµε τα όργανά του σ’άλλους συνανθρώ-
πους µας ∆ΩΡΙΣΑΜΕ ΤΟ ∆ΩΡΟ ΜΑΣ.

Τα’χαµε καταφέρει. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑ ΖΟΥΣΕ ΓΙΑ
ΠΑΝΤΑ.

Από τότε στόχος και σκοπός της ζωής µου είναι η
δωρεά οργάνων σώµατος, η υπέρτατη προσφορά,
το µοναδικό δείγµα αλτρουισµού και ανιδιοτελούς
αγάπης.  

Από την αναγέννηση όµως του Γιάννη µας έλ-
λειπε κάτι, έλλειπε ο παλµός. Αυτό µας οδήγησε
στην θεµελίωση εκ µέρους µας µιας υποτροφίας
στο ΜΙΤ, δοσµένη, χαρισµένη, αφιερωµένη στη
µνήµη του, στη δροσιά και το µεγαλείο των 21 του
χρόνων, µια υποτροφία που φέρει το όνοµά του:
«Γιάννης Κρικέλης  scholarship fund” και µε την
οποία δύο ελληνόπουλα σπουδάζουν κάθε χρόνο
στο ΜΙΤ και θα συνεχίσουν να σπουδάζουν όσο
αυτός ο πλανήτης υπάρχει, όσο αυτή η Γη δεν κου-
ραστεί να γυρίζει, και όσο υπάρχουν άνθρωποι µε
ευαισθησία να την ενισχύσουν µε τη γενναιοδωρία
τους. Κι εµείς ακόµα όταν θα φύγουµε από αυτή τη
µάταια ζωή, ο Γιάννης µας θα υπάρχει.

Τον  Μάιο του 1999, τέσσερα µόλις χρόνια µετά το
ατύχηµα που στοίχησε τη ζωή του Γιάννη µας, µια
µικρή ηρωίδα, η Χρύσω από τη Λεµεσό, σε µια διά-
βαση πεζών στην Κύπρο, καταθέτει σε µια λίµνη αί-
µατος τα 10 της χρόνια, ότι είχε και δεν είχε,
χτυπηµένη θανάσιµα από  την εγκληµατική απρο-
σεξία ενός ασυνείδητου οδηγού που παραβίασε τον
πράσινο σηµατοδότη τα διάβασης.

Οι γονείς της Χρύσως, από τη Λεµεσό, χωρίς δι-
σταγµό δώρισαν όλα τα όργανα του παιδιού τους. Η
ύπαρξη της µικρούλας Χρύσως µου ’ταν άγνωστη
τότε.

Επειδή όµως, τίποτα δεν είναι τυχαίο, έστω κι αν
έτσι φαίνεται, ο Στέφανος, ο δεύτερος γιος µας γνω-
ρίζει στην Αµερική και παντρεύεται το 2006 τη µε-
γαλύτερη αδερφή της Χρύσως.

Στις 28 Ιουλίου του 2008, ο Doujon, ο µικρός αυ-
στραλός τουρίστας πέφτει θύµα άγριου ξυλοδαρ-
µού στη Μύκονο κι αφήνει την τελευταία του πνοή
στο κρεβάτι της ΜΕΘ του Ερρίκος Ντυνάν. Ο
20χρονος Doujon, η τύχη το ’θελε να ’ναι ασθενής
µου. 

Ο άµοιρος γονιός του όταν το πληροφορήθηκε,
παρά το θυµό και τον αβάστακτο πόνο του, δε δί-
στασε και δώρισε τα όργανα του γιου του.

Ο Κώστας Γρίµπιλας ο δηµοσιογράφος κι αγαπη-
µένος φίλος µε τα εκφραστικά γεµάτα ζωή και ευ-
γνωµοσύνη γαλαζοπράσινα µάτια, ζει κι αναπνέει
κι αυτό γιατί στο στήθος του χτυπά η καρδιά του
20χρονου Doujon.

Επηρεασµένη απ’ όλα αυτά τα γεγονότα και πι-
στεύοντας ακράδαντα στη δωρεά οργάνων απο-
φάσισα να γράψω τις σκέψεις µου και τις
προσωπικές µου εµπειρίες ως µάνα αλλά και ως
γιατρός στο βιβλίο µου, που κυκλοφόρησε τον Μάιο
του 2010.

∆ωρεά οργάνων. Πράξη υπέρτατης προσφοράς, µοναδικό δείγµα αλτρουισµού και ανιδιοτελούς αγάπης
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Έτσι, στα µέσα του Αυγούστου του 2008, βρέθηκα
να γράφω, να συντάσσω πιο ορθά, την κατάθεση
της ψυχής µου, µε το συµβολικό όνοµα «Από Αύ-
γουστο σε Αύγουστο».

Μια επιτακτική, όσο κι ακατανίκητη ανάγκη να κα-
ταθέσω, αναπήδησε µέσα µου σαν λάβα ηφαι-
στείου, αµέσως µετά το χωρίς γυρισµό ταξίδι του
Doujon στην Μύκονο. Η ανάγκη αυτή, που όπλισε
µε δύναµη και κουράγιο το χέρι µου, δεν ήταν µια
απλή παρόρµηση, ήταν ιερή εντολή και καθήκον
που είχα ως µάνα και ως γιατρός αποτίοντας έτσι
φόρο τιµής στη ζωή, τη ζωή του Γιάννη, της Χρύ-
σως και του Doujon, των παιδιών µας, που φεύ-
γοντας από τούτη τη ζωή απρόσµενα, βίαια και
άδικα, είχαν κι οι τρεις τους την απαράµιλλη µεγα-
λοψυχία και γενναιότητα, να δωρίσουν τη δική τους
ζωή, ανανεώνοντας έτσι την ηµεροµηνία λήξης στο
διαβατήριο της ζωής κάποιων συνανθρώπων µας,
χρήζοντας µάλιστα θεµατοφύλακες της επιθυµίας
τους, τους γονιούς τους.

Το βιβλίο µου «Από Αύγουστο σε Αύγουστο» δεν
είναι ούτε παραµύθι, ούτε µυθιστόρηµα, είναι πό-
νηµα ζωής και κατάθεση ψυχής. Πρόκειται για µια
αληθινή ιστορία που κατά κάποιο παράδοξο τρόπο
σκηνοθετήθηκε µε έντονο το στοιχείο του µυστη-
ρίου και της µεταφυσικής συνωµοσίας τα οποία κυ-
ριαρχούν απ ’την αρχή ως το τέλος του βιβλίου.

Οι τρεις ήρωες του βιβλίου είναι αληθινά πρό-
σωπα, όπως και όλο το βιβλίο είναι αληθινό. Ο
πρώτος τραγικός ήρωας είναι ο Γιάννης µας.

Όσο κι αν οι γονείς των τριών µικρών ηρώων µας
δεν γνώριζαν ο ένας τον άλλον, την τραγική στιγµή
που δεχόντουσαν ο καθένας τους χωριστά, το
άφατο αυτό πλήγµα, όσο κι αν τα έθιµά τους, η
γλώσσα επικοινωνίας ή η θρησκεία τους ήταν δια-
φορετική, κι οι τρεις έκαναν πράξη την προσφορά
και επιθυµία των παιδιών τους, πλαγιοκοπώντας
τον ίδιο τον θάνατο, ανοίγοντας τους έτσι διάπλατες
τις πύλες της αιωνιότητας, υπερνικώντας την αν-
θρώπινη αδυναµία της µαταιοδοξίας. Οι γονείς
αυτοί, χάρη στην ακλόνητη πίστη τους άντεξαν και
δεν λύγισαν απ’ τον αβάσταχτο πόνο τους, κατά-
φεραν όµως να µετατρέψουν την αυτοκαταστρο-
φική ροπή του πόνου τους, σε δύναµη ζωής,
αναιρώντας έτσι τον θάνατο. 

Έτσι, χάρη στην γενναιοδωρία, τον αλτρουισµό
και την αυτοθυσία τους, δώδεκα συνάνθρωποί µας
ζουν και υπάρχουν, κάποιοι απ’ αυτούς µάλιστα,
µπορούν και θαυµάζουν το ηλιοβασίλεµα άλλοι νιώ-
θουν και πάλι τον χτύπο της καρδιάς στα στήθη
τους, κάποιοι άλλοι διέκοψαν οριστικά κάθε επαφή,
πολύ στενού τύπου, µε άκοµψα αλλά σωτήρια προ-
σωρινά µηχανήµατα. Το νόηµα του βιβλίου είναι µια
λαµπερή αλήθεια που ακτινοβολεί σαν ήλιος, µόλις
τα ζοφερά σύννεφα της θλίψης αποµακρυνθούν.

Οι δυστυχείς αυτοί γονείς σε στιγµές φρικτού
πόνου και οδύνης, αλλά µε πλήρη αυτονοµία και
ελεύθερη βούληση, προνόµια και δικαιώµατα ανα-
φαίρετα του καθενός µας, έδρασαν ακαριαία και
ενώ βιώνουν την τραγικότερη εµπειρία της ζωής
τους, σκέφθηκαν την ηθική υποχρέωση και αλλη-
λεγγύη που όλοι νοιώθουµε για τον πάσχοντα συ-
νάνθρωπό µας. 

Έτσι όλοι πρέπει να κατανοήσουµε την µεταµό-
σχευση οργάνων, σύµφωνα µε το νόµο, ως µια
«επείγουσα» ιατρική πράξη και ως εκ τούτου µο-
ναδική όσο και ουσιαστική αλλά και πλέον αποτε-
λεσµατική θεραπευτική µέθοδο αντιµετώπισης
νοσηµάτων, που χωρίς αυτή η έκβαση τους είναι
αρνητική και φυσικά τελικώς µη αναστρέψιµη. 

•Τροχαία ατυχήµατα. 
Ένας δυσβάσταχτος φόρος αίµατος

Πριν 240 περίπου χρόνια, το 1770, στην Γαλλία ο
Τζόσεφ Κινιόν φυλακίζεται, όχι γιατί ήταν κακοποιός
ή εγκληµατίας, αλλά γιατί η εφεύρεσή του, το πρώτο
µηχανοκίνητο αυτοκίνητο το οποίο φυλάσσεται στο
Μουσείο της Γαλλίας, θεωρήθηκε απειλή για την
δηµόσια τάξη και ασφάλεια. Επειδή όµως η πρό-
οδος και η ανάπτυξη καθώς και η ελεύθερη σκέψη
δεν φυλακίζεται ούτε περιορίζεται, το 1885 ο Karl
Benz στην Γερµανία θέτει σε κυκλοφορία το δικό
του αυτοκίνητο, χωρίς φυσικά να φυλακισθεί.

Ένα χρόνο µετά, το 1886 καταγράφηκε ο πρώτος
θάνατος λόγω τροχαίου. Ο ιατροδικαστής που διε-
ρεύνησε το ατύχηµα έγραψε: «αυτό δεν πρέπει
ποτέ να ξανασυµβεί.»

Η χώρα µας, η Ελλάδα µας, έχει περίπου
11.000.000 κατοίκους. Από αυτούς κάθε χρόνο
«θυσιάζονται» στην άσφαλτο περίπου 1.500. Σύµ-
φωνα µάλιστα µε τα στατιστικά στοιχεία της τρο-
χαίας, η συχνότερη και κύρια αιτία πρόκλησης των
τροχαίων ατυχηµάτων είναι ο ανθρώπινος παρά-
γων, άλλοτε µε την παραβίαση του κόκκινου σηµα-
τοδότη, ή του STOP, άλλοτε µε αντικανονικό
προσπέρασµα, αδιαφορία χρήσης ζώνης ασφα-
λείας ή κράνους, παραβάσεις ορίων ταχύτητος,
οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή χρήση του κι-
νητού. Ενδεικτικά το 2009 σηµειώθηκαν:  330.000
παραβάσεις, εξ αυτών 

-  78.000 χωρίς κράνος
-  77.000 χωρίς ζώνη
-  19.000 παραβίασαν το STOP
-  33.000 έκαναν χρήση κινητού
Επίσης ελέγχθηκαν: 1.700.000 οδηγοί µε alkatest
45.000 εξ αυτών οδηγούσαν υπό την επήρεια αλ-

κοόλ
Τα νούµερα είναι σκληρά, όπως σκληρή είναι και

η πραγµατικότης και για να γίνω πιο σαφής θα ανα-
φέρω ενδεικτικά µερικά που στο άκουσµά τους
προκαλείται shock.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ: χάνεται µια 5µελης οικογένεια, απο-
κτούµε 30 παραπληγικούς και 120 τραυµατίες.

ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α: 6-10 παιδιά ηλικίας έως 15
ετών πέφτουν θύµατα τροχαίων ως πεζοί ή επιβά-
τες. Τα τροχαία αποτελούν την πρώτη αιτία θανά-
του στις ηλικίες από 18 έως 44 ετών. 

Τα µισά απ’ αυτά τα παιδιά που είναι επιβάτες, θα
µπορούσαν να είχαν σωθεί αν ήταν σωστά προσ-
δεδεµένα στο παιδικό κάθισµα. Τα τροχαία ατυχή-
µατα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη αιτία

θανάτου για παιδιά 5-14 ετών, και την
δεύτερη για παιδιά κάτω των 5 ετών.

ΑΠΟ ΤΟ 1964 – 2000
Ο αριθµός των νεκρών και τραυµα-

τιών που προέκυψαν από τα τροχαία
ατυχήµατα, ξεπερνούν σε αριθµό τους
νεκρούς και τραυµατίες που θρηνή-
σαµε κι από τους δυο παγκόσµιους πο-
λέµους, τους Βαλκανικούς και της
Κύπρου.

ΑΠΟ ΤΟ 1975 – 2010
Στα 35 χρόνια της µεταπολιτευτικής

περιόδου, «αφανίστηκε» λόγω των
τροχαίων, από τον χάρτη της Ελλάδας
µας µια ολόκληρη επαρχιακή πόλη
50.000 κατοίκων.

Σε 15 χρόνια: είχαµε συνολικά
460.000 τραυµατίες. Απ’ αυτούς οι
45.000 έµειναν ανάπηροι.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ:

6 µήνες µετά ένα τροχαίο, πεθαίνουν από κρανι-
οεγκεφαλικές κακώσεις

- 6 στους 10 τραυµατίες
- 2 µένουν «φυτά» ή βαριά ανάπηροι
- 1 µόλις καταφέρνει να επανέλθει
Τα παραπάνω δεδοµένα, διαµορφώνουν την ει-

κόνα γενοκτονίας στους ελληνικούς δρόµους µε
150 χιλιάδες νεκρούς και 1,5 εκατ. τραυµατίες σε λι-
γότερο από µισό αιώνα

∆ΙΑΚΟΣΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ κάθε χρόνο θα ήταν µαζί
µας, αν οι οδηγοί δεν είχαν καταναλώσει προηγου-
µένως αλκοόλ.

ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ επιβαρύνουν την ετή-
σια ελληνική οικονοµία κατά 3 δισ. ευρώ ποσόν
που αντιπροσωπεύει το 2,7 – 2,9% του ακαθάρι-
στου Εθνικού προϊόντος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΝΕΡΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ παρά τον καρκίνο και τα καρ-
διαγγειακά νοσήµατα µαζί.

Το ερώτηµα λοιπόν που προφανώς αναδύεται
είναι τι πρέπει να γίνει για να υπερνικήσουµε την
µάστιγα των τροχαίων ατυχηµάτων και τις συνέ-
πειές τους, και πως θα καταφέρουµε να παραδειγ-
µατιστούµε και γιατί όχι και να διδαχθούµε τον
τρόπο µε τον οποίο οι ανεπτυγµένες χώρες του ∆υ-
τικού κόσµου σαν κύρια πηγή µοσχευµάτων έχουν
τους πτωµατικούς δότες και ελάχιστα µοσχεύµατα
από ζώντες;

Και επειδή πράγµατι πεθαίνουν µόνο όσοι ξεχνι-
ούνται, θα’θελα να τελειώσω συµπληρώνοντας ότι
στις 3 του Σεπτέµβρη του 1995, έχασα σε τροχαίο,
τον πρωτότοκο γιό µου, το Γιάννη µας 21 ετών.

Ελεύθερα, και αβίαστα, δώρισα τα όργανά του. 4
συνάνθρωποί µας κέρδισαν το δώρο της ζωής. Όλη
αυτή  η συγκλονιστική εµπειρία µου καταγράφεται
σ’ ένα βιβλίο που πέρυσι έγραψα µε τίτλο: «Από
Αύγουστο σε Αύγουστο» 

Ας µην ξεχνάµε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Μόνον έτσι η επαύριο της ζωής θα γίνει πάλι ζωή,

όπως είπε και ο Ελύτης.
Τελειώνοντας θα’θελα να προσφέρω το βιβλίο µου

συµβολικά στην Αδελφότητα των Πεντανιτών και να
τονίσω ότι τα έσοδα του βιβλίου προσφέρονται
στην υποτροφία που φέρει το όνοµα του Γιάννη στο
ΜΙΤ. Η υποτροφία είναι ισοδύναµη µιας µορφής µε-
τάγγισης που δεν είναι άλλη από την µετάγγιση
γνώσεων.



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΗΣ (∆άσκαλος)

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Ήθελα να πω δυο λόγια για το Λάµπρο, αλλά δεν
µπόρεσα να παραστώ στην εξόδιο ακολουθία του
στο χωριό στις 10 Νοεµβρίου του χρόνου π[ου πέ-
ρασε. Του οφείλουµε πολλά του Λάµπρου ως Αδελ-
φότητα, ως Πετανίτες και ως φίλοι του.

Υπήρξε από τα ιδρυτικά µέλη της Αδελφότητας,
µέλος επί πολλά χρόνια του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, µε ιδιαίτερη συµβολή και προσφορά στην
πρόοδο και την ενότητα του Συλλόγου. Ένθερµος
υποστηρικτής του έργου και των δράσεων των Πε-
τανιτών της Αθήνας. Το ∆Σ τον τίµησε σε ειδική εκ-
δήλωση γι’ αυτή την προσφορά του (από όπου και
η φωτογραφία).

Ήταν άριστος εκπαιδευτικός και αγαπούσε µε
πάθος το εκπαιδευτικό έργο. Όπου κι αν βρέθηκε,
ο νους και η καρδιά του ήταν πάντα στο Πέτα. Έχω
στο αρχείο µου µια εργασία του µε τίτλο «Κοινω-
νιογράφηµα του οικισµού Πέτα», την οποία εκπό-

νησε το 1963. Μου την παρέδωσε για βοήθηµα
στην προσπάθεια καταγραφής της σύγχρονης ιστο-
ρίας του χωριού µας. Σε όλο το κείµενο φαίνεται η
µεγάλη αγάπη του για το Πέτα και τους συγχωρια-
νούς του. Θα τον µνηµονεύσω όταν αξιωθώ να ολο-
κληρώσω την ιστορική πορεία του Πέτα στο χρόνο.

Τον Λάµπρο θα τον θυµόµαστε πάντα στις εκδρο-
µές και τις εκδηλώσεις της Αδελφότητας, στην αξέ-
χαστη Πετανίτικη παρέα κάθε Σάββατο, στην οδό
Χαρ. Τρικούπη, όταν ο Βησσαρίων Παπασπύρου
του ζητούσε να τραγουδήσει ένα δηµοτικό τραγούδι
µε κείνη την λεβέντικη φωνή του. Γιατί πράγµατι ο
Λάµπρος ήταν ένας άξιος Πετανίτης, ένας λεβέντης
πατριώτης, ένας τίµιος και σωστός άνθρωπος και
προπαντός για µένα ένας πραγµατικός φίλος.

Στην κόψη Hotnli του Matterhorn
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
ο συγχωριανός µας ορειβάτης 
έχασε τη ζωή του στις Άλπεις

Όλοι οι Πετανίτες και η Ελληνική ορειβατική κοινό-
τητα συγκλονίστηκαν από τον άδικο θάνατο του συγ-
χωριανού µας, έµπειρου ορειβάτη, που άφησε την
τελευταία του πνοή κοντά στην κορυφή Matterhorn
των Ελβετικών Άλπεων, τον περασµένο Οκτώβρη.

Συγκεκριµένα στο επικίνδυνο σηµείο - κόψη Hotnli
του Matterhorn στην Ελβετία, το οποίο για τους Έλ-
ληνες ορειβάτες είναι το «ιερό βουνό», τρεις ικανό-
τατοι Έλληνες ορειβάτες είχαν ήδη ολοκληρώσει
επιτυχώς την ανάβασή τους. Κατεβαίνοντας την
βουνοκορφή ο άτυχος Θοδωρής (Teo) Χριστόπου-
λος από τον Εθνικό Ορειβατικό Σύλλογο Χανίων
έκανε τη λάθος κίνηση να ασφαλιστεί σε παλαι-
ότερο εγκαταλελειµµένο ιµάντα, τον οποίο θεώρησε
ασφαλή και ο οποίος δυστυχώς άσπασε οδηγών-

τας τον στη µοιραία πτώση.
Οι άλλοι δύο «σχοινοσύντροφοι», όπως ονοµάζονται

στην ορειβατική διάλεκτο, του άτυχου Θοδωρή Χρι-
στόπουλου ήταν ο διεθνούς φήµης και ένας από τους
9 Έλληνες που ανέβηκαν στο Έβερεστ, Μιχάλης Στύλ-
λας (γνωστός στους ξένους µε το παρατσούκλι «The
Greek» και ο επίσης γνωστός από πολλές εγχώριες
και διεθνείς ορειβατικές επιτυχίες Κοµοτηναίος ορειβά-
της και εκπαιδευτής Αρχοντής Εξοκοΐδης, οι οποίοι αν
και καλά στην υγεια τους, έχουν υποστεί ψυχολογικό
σοκ βλέποντας τον σύντροφό τους να χάνει τη ζωή του
µε αυτόν τον τρόπο.

Κανείς δεν µπορεί να πιστέψει το πώς συνέβη
αυτό το ατύχηµα, µε αποτέλεσµα τον άδικο χαµό
ενός ικανότατου Έλληνα ορειβάτη, ενώ τραγική ει-
ρωνεία αποτελεί το γεγονός πως ο αδικοχαµένος
Θοδωρής Χριστόπουλος πριν λίγα χρόνια είχε δη-
µιουργήσει ένα ανάλογο µε την ορειβασία ιστολό-
γιο. Ο τίτλος του: «Πέφτοντας»F

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Το Matterhorn της Ελβετίας. Στη φωτογραφία η
κόψη Hotnli, µία πρόκληση για τους κορυφαίους
ορειβάτες όλου του κόσµου. Η εµπιστοσύνη που
έδειξε στον παλαιό ιµάντα, τον πρόδωσε�

Στα πλαίσια της εκδήλωσης «ΒΡΑ∆ΙΑ ΑΠΟ-
∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΝΙΤΗ» το ∆.Σ. της Αδελφότη-

τας τίµησε τον φίλο του συλλόγου Κώστα
Σχοινιώτη για τη µεγάλη οικονοµική του προ-
σφορά. Στον λόγο του ο πρόεδρος της Αδελ-
φότητας µίλησε για τον άνθρωπο, ποιητή,
στοχαστή και συγγραφέα Κώστα. Τόνισε ότι αν
και δεν είναι Πετανίτης έχει σταθεί δίπλα στο
σύλλογο χωρίς να έχει καµία υποχρέωση. Τα γι-
γαντοπανό του συλλόγου, ηµερολόγια, προ-
σκλήσεις, τυπογραφικά δώρα για τους
επιτυχόντες, όλα τα προσέφερε δωρεάν. Το
ύψος όλων αυτών των παροχών υπολογίζεται
στα 6.000 €.
Τονίστηκε η σηµαντική προσφορά του στις τέχνες,
αφού τα ποιήµατά του και τα πεζογραφήµατα απο-
τελούν κοσµήµατα, τα οποία ξυπνούν συνειδήσεις,
δίνουν φλόγα και δύναµη να διεκδικήσεις, να αντι-
δράσεις. Αναφορά έγινε γι την πλούσια επιχειρη-
µατική του δράση και την εταιρεία ΚΑΜΠΥΛΗ την
οποία έχει, καθώς επίσης και το πλούσιο φιλαν-
θρωπικό του έργο. Το ∆.Σ. του συλλόγου µας πα-
ρέδωσε στον κ. Σχοινιώτη τιµητική πλακέτα και ένα
καλάθι µε προϊόντα του τόπου µας.
Ο Κώστας Σχοινιώτης συνδέθηκε µε την Αδελφό-
τητα λόγω της φιλίας που έχει µε τον πρόεδρο Γ.
Κακαριάρη. Η εταιρεία του ΚΑΜΠΥΛΗ είναι από τις
πιο σύγχρονες στο χώρο των τυπογραφικών, ορ-
γάνωση συνεδρίων στην Ελλάδα. Το εργασιακό
κλίµα που επικρατεί αποτελεί πρότυπο και µακάρι
όλοι οι εργοδότες να είχαν τέτοιες συµπεριφορές.
Στο χαιρετισµό του ο Κώστας Σχοινιώτης ευχαρί-
στησε από καρδιάς το ∆.Σ. της Αδελφότητας για την
τιµή που του έκανε. Αναφέρθηκε στο σηµαντικό
έργο του συλλόγου µας το οποίο παρακολουθεί, λέ-
γοντας ότι όλα αυτά που προσέφερε ήταν από ευ-
χαρίστηση και το ελάχιστο που θα µπορούσε να
κάνει. Συνεχάρη το ∆.Σ. για την υψηλού επιπέδου
εκδήλωση και δήλωσε ότι θα είναι πάντα δίπλα στο
σύλλογο βοηθώντας τον όπως µπορεί.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Κωνσταντίνος Σκηνιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1960. Οι γονείς του είναι ο Μάνθος και η Νίκη και
έχει ένα αδελφό τον Γιώργο. Μεγάλωσε στον Κο-
λωνό και τον Άγιο Παντελεήµονα Αχαρνών όπου
εκεί πήγε ∆ηµοτικό (53ο Σχολείο) και Γυµνάσιο (19ο
και 2ο Γυµνάσιο). Σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρή-
σεων στην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά και
γνωρίζει Αγγλικά.
Εργάζεται από το 1978 µέχρι και σήµερα χωρίς
παύση. Εργάστηκε για πολλά χρονιά στην Κλω-
στοϋφαντουργία Σ. Μιχαηλίδης Α.Ε. (14 χρόνια)
από όπου έκλεισε τον κύκλο µε την ιδιότητα του ∆ι-
ευθυντή Λογιστηρίου της Εταιρείας. Υπήρξε οικο-
νοµικός Σύµβουλος σε εταιρείες διαφορετικών
κλάδων και τοµέων.
Με τον αδελφό του Γιώργο Σκηνιώτη, την ανιψιά
του Νίκη και φίλους έχουν συστήσει τη Μη Κερδο-
σκοπική Οργάνωση ACT4PEOPLE και ACT4CHIL-
DREN. Πασχίζουν και προσπαθούν να
προσφέρουν κοινωνικό έργο µε ιδιαίτερη έµφαση
στα παιδιά και στους κινδύνους που αυτά διατρέ-

χουν στο διαδίκτυο.
Από το 1992 µέχρι σήµερα εργάζεται στην ΚΑΜ-
ΠΥΛΗ ΑΒΕΕ, της οποίας ιδρυτής είναι ο αδελφός
του Γιώργος Σκηνιώτης. Μια βασική ενασχόλησή
του είναι η συγγραφή. Είναι µέλος της Εταιρείας Ελ-
λήνων Λογοτεχνών και έχει γράψει τις ποιητικές
συλλογές:

Στιγµές ζωής, νότες µουσικής (1996)
Είσοδος στο φως (2000)
Το αίνιγµα του ξύλινου αλόγου (2004)
Ιχνηλασίες (2008)
Παραίτηση ούτε λόγος να γίνεται (2008)
Σπάστε τον τοίχο (2008)
Επί του πιεστηρίου (2010)
Το βλέµµα (2010)
Περί έρωτος και άλλων (2010)
Κόκκινη κλωστή �.. δεµένοι (2011)

Από το 2003 αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα
όρασης, τα οποία δεν τον εµποδίζουν να συνεχίζει
κανονικά τις δραστηριότητές του.

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ & ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΟΙΝΙΩΤΗΣ

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ
-Η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία αναλαµβάνει πρωτοβουλία για την ανέγερση ανδριάντα
στην Άρτα του Ήρωα αεροπόρου Αναστάσιου Μπαλατσούκα. Ο έµπειρος σµηναγός έχασε
τη ζωή του τον Αύγουστο του 2010 εν ώρα υπηρεσίας πετώντας µε το F-16 στο Αιγαίο.

-Υπόµνηµα κατέθεσε η Συνοµοσπονδία στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονοµι-
κών διαµαρτυρόµενη για την επιβολή χαρατσιού στα ακίνητα. Ζήτησε την εξαίρεση από το
χαράτσι όλων των γραφείων των πολιτιστικών συλλόγων. Το υπόµνηµα συνυπόγραψε και
το ∆.Σ. της Αδελφότητας Πέτα.

-Υπόµνηµα κατέθεσε σε όλους τους πολιτικούς της χώρα η Συνοµοσπονδία ζητώντας την
κατάργηση του Νόµου που ψήφισε η κυβέρνηση για την ατέλεια των εφηµερίδων. Ζήτησε
την επαναφορά του προηγούµενου καθεστώτος για να µην κλείσουν οι εφηµερίδες των
συλλόγων. Το υπόµνηµα συνυπόγραψε και ο Σύλλογός µας.



Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες και τα δη-
µοσιεύµατα για µεθόδευση του υπουργείου

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-
λαγής ώστε να ξεµπλοκάρει η κατασκευή του
µεγάλου υδροηλεκτρικού φράγµατος στον Άγιο
Νικόλαο του Αράχθου. 

Το ΥΠΕΚΑ κατέθεσε συγκεκριµένο άρθρο στο πο-
λυνοµοσχέδιο για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα που
φέρνει στη βουλή και το οποίο δηµοσιοποιήθηκε
την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου. 

Τίτλος του νοµοσχεδίου: «Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2008/98/ΕΚ- Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 

Με το συγκεκριµένο άρθρο το οποίο επιδιώκεται
να εξασφαλιστεί η συµβατότητα υδροηλεκτρικών
έργων τα οποία είτε δεν προβλέπονταν στα περι-
φερειακά χωροταξικά πλαίσια (όπως αυτό στον
Άγιο Νικόλαο του Αράχθου) είτε, πολύ περισσό-
τερο, δεν προβλέπεται να εγκριθούν από τα σχέδια
διαχείρισης υδάτινων πόρων τα οποία ακόµη δεν
έχουν καταρτιστεί καθώς η Ελλάδα έχει δραµατικά
καθυστερήσει να εφαρµόσει την κοινοτική νοµοθε-
σία.

Το υπουργείο επιχειρεί, όπως ξεκάθαρα αναφέ-
ρεται στο άρθρο 56 του περιβαλλοντικού πολυνο-
µοσχεδίου, να εγκρίνει τεράστια υδροηλεκτρικά
φράγµατα προτού ολοκληρωθούν τα υπό εκπό-
νηση σχέδια διαχείρισης για τους υδάτινους πό-
ρους βάσει της κοινοτικής οδηγίας 200/60 ΕΚ και
παράλληλα µε συνθήκες fast track να παρακάµψει
τις διαδικασίες, αποφάσεις του Συµβουλίου της
Επικρατείας (η άδεια παραγωγής για το φράγµα
στον Άραχθο έχει ακυρωθεί από το 2008).

Στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος στην προ-
σπάθεια του να κάνει δωράκι στην εταιρεία ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΗ ΑΕ είναι να εξασφαλιστεί η συµβατότητα των
µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων που προέβλεπε η
αµφίβολης εγκυρότητας µελέτη που είχε εκπονήσει
το παλιό υπουργείο Ενέργειας από τη δεκαετία του
1990 µε τα περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αιτιολο-
γική έκθεση του υπουργείου, το άρθρο 56 έχει
στόχο «τη συµπλήρωση διατάξεων του ν.
2742/1999 (νόµος για το χωροταξικό σχεδιασµό)
προκειµένου να εξασφαλίζεται η συµβατότητα
υδροηλεκτρικών έργων που προβλεπόταν από την
µελέτη –πιλότο που είχε εκπονήσει το ΥΒΕΤ –
ΥΠΑΝ για το εκάστοτε υδατικό διαµέρισµα µε τις κα-
τευθύνσεις των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροτα-
ξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΠΠΧΣΑΑ), ανεξαρτήτως του να υπάρχει σχετικά
ρητή αναφορά αυτών στα ΠΠΧΣΑΑ (περιφερειακά
χωροταξικά)». 

Στην περίπτωση του φράγµατος στον Άγ. Νικόλαο
δεν υπήρχε ρητή αναφορά για κατασκευή φράγµα-
τος και αυτό ήταν ένα από τα βασικά επιχειρήµατα
στον αγώνα των τοπικών φορέων για την απο-
τροπή του οικολογικού αφανισµού της περιοχής.

Ποιο χωροταξικό; 
Κατά συνέπεια το άρθρο γράφει στα «παλιά του

τα παπούτσια» το περιφερειακό χωροταξικό και µε
το έτσι θέλω εγκρίνει την κατασκευή. 

Επιπλέον, επιχειρείται να κερδηθεί ο χρόνος έως
ότου υπάρξουν τα σχέδια διαχείρισης υδάτινων
πόρων και να λειτουργήσουν ή να κατασκευαστούν
φράγµατα τα οποία το πιθανότερο να απορριφτούν
από τα σχέδια διαχείρισης υδάτινων πόρων αφού
θα επηρεάσουν τα οικολογικά χαρακτηριστικά του
οικοσυστήµατος ενός ποταµού. 

Μαζί και η Μεσοχώρα 
Η συγκεκριµένη διάταξη θεωρείται και φωτογρα-

φική για το ξεµπλοκάρισµα του τεράστιου υδροηλε-
κτρικού στη Μεσοχώρα Τρικάλων, στον µυθικό

αδελφό του Αράχθου, τον Αχελώο, παρότι εκεί εκ-
κρεµεί προσφυγή στην ΕΕ για το έργο της εκτρο-
πής. 

Ένας από τους σχεδιασµούς είναι να λειτουργήσει
το κατασκευασµένο φράγµα µε το πρόσχηµα της
παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. 

Κι όλα αυτά µε το βασικό επιχείρηµα των υπερα-
σπιστών των φραγµάτων πως τα µεγάλα φράγµατα
αποτελούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας παρότι
φορείς που µόνο υπερασπιστές του περιβάλλοντος
δεν µπορούν να θεωρηθούν, όπως η Παγκόσµια
Τράπεζα, αναφέρουν πως τα µεγάλα φράγµατα
έχουν επιπτώσεις στο οικοσύστηµα και δεν µπο-
ρούν να θεωρηθούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

Όσο για την δεύτερη παράγραφο του άρθρου µε
τη χρονική περίοδο των 20 ηµερών για την επα-
νέκδοση των αδειών επιχειρείται µε fast track δια-
δικασία να καµφθεί κάθε εµπόδιο για τις εταιρείες
και να προχωρήσει µε γοργά βήµατα η διαδικασία
ώστε να µην αναγκαστούν οι «επενδυτές» να εξα-
σφαλίσουν την άδεια παραγωγής από την αρχή. 

Το επίµαχο άρθρο
Το άρθρο 56 µε τίτλο «τροποποίηση – συµπλή-

ρωση διατάξεων του ν. 2742/1999» έχει ως εξής: 
1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου

8 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), όπως αυτό προσετέθη
µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3851/2010 (Α΄
85), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Στις κατευ-
θύνσεις χωρικής οργάνωσης και στα προγραµµα-
τικά πλαίσια των εγκεκριµένων Περιφερειακών
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) για τη βιώσιµη αξιοποίηση
του ενεργειακού δυναµικού των περιφερειών, µε
προτεραιότητα στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
που προβλέπονται από το τέταρτο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 8 του παρόντος νόµου, όπως αυτό
προσετέθη µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.
3851/2010 (Α΄85) και έως την κατά τις διατάξεις του
Ν. 3199/2003 (Α΄280) έγκριση των υπό εκπόνηση
Σχεδίων ∆ιαχείρισης των λεκανών απορροής πο-
ταµών, περιλαµβάνονται σαν ήδη προγραµµατι-
σµένα έργα, τα υδροηλεκτρικά έργα που
προβλέπονται σε µελέτες για τη
διαχείριση των υδάτινων πόρων
υδατικών διαµερισµάτων, ο είχαν
εκπονηθεί πριν από την έγκριση
των ΠΠΧΣΑΑ και παραληφθεί
από το ΥΒΕΤ-ΥΠΑΝ, ακόµη και
αν δεν είχε περαιωθεί η διαδικα-
σία εγκρίσεώς τους κατά τις δια-
τάξεις του Ν. 1739/1987 (ΦΕΚ
Α΄201)». 

2. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου
9 του Ν.2742/1999, όπως προστέθηκαν µε το
άρθρο 17 του Ν.3851/2010 (Α 85), τροποποιούνται
ως εξής: «∆ιοικητικές άδειες που αφορούν στην πε-
ριβαλλοντική αδειοδότηση, στην άδεια παραγωγής,
στην εγκατάσταση και στη λειτουργία έργων ΑΠΕ,
και ακυρώθηκαν, λόγω αντίθεσής τους µε τις χω-
ροταξικές κατευθύνσεις και τις χρήσεις γης σύµ-
φωνα µε τη χωροταξική ή πολεοδοµική νοµοθεσία
που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσής τους, επανεξετά-
ζονται αποκλειστικά ως προς τους λόγους αυτούς
και επανεκδίδονται υποχρεωτικά εφόσον µε τις δια-
τάξεις του παρόντος και τις τροποποιήσεις που ει-
σάγει, η εγκατάσταση και λειτουργία τους είναι
πλέον συµβατές µε τις εν λόγω κατευθύνσεις και τις
χρήσεις γης. Οι ενδιάµεσες εγκρίσεις ή συναινέσεις
που αποτελούσαν νόµιµη βάση για την αρχική έκ-
δοσή τους παραµένουν σε ισχύ. Η επανέκδοση των
αδειών γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας εί-
κοσι (20) ηµερών µετά από την αίτηση του ενδια-
φεροµένου. 

Του Γ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
από την “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” 
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Kατατέθηκε η φωτογραφική διάταξη για το φράγµα της Μηχανικής στον Αγ. Νικόλαο

ΜΠΑΝΤΙ∆ΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΕΙΟ
ΚΟΥΡΕΜΑ  ΑΝ∆ΡΙΚΟ – ΠΑΙ∆ΙΚΟ

ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2012

- Το ∆.Σ. του συλλόγου µας έβγαλε ηµερολό-
γιο για το 2012. Είναι αφιερωµένο στα 40
χρόνια της Αδελφότητας. Έχει φωτογραφίες
από εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από
το 1971 έως σήµερα. Η τιµή του είναι 5,00 €.
Καλούµε όλους να το αγοράσουν βοηθών-
τας οικονοµικά το σύλλογο. Είναι το ηµερο-
λόγιο των Πετανιτών της διασποράς και δεν
πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι.
- Επίσης βγάλαµε πάνινες τσάντες µε σκίτσο
το καµπαναριό και το Πέτα. Η τιµή του είναι
2,00 €.
Μπορείτε να µας τα παραγγείλετε και να σας
τα στείλουµε µε κούριερ µε δικά µας έξοδα
στα τηλέφωνα: 6937-136555, 210-7483735.
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ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΕ 
ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ 

ΤΗΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ! 
ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΝΗ 

ΤΟΥ TOPOY ΜΑΣ! 
ΕΙΝΑΙ 

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ 
ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ 

ΣΥΝΤΟΠΙΤΩΝ! 
∆ΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ 

ΤΗΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ, 
∆ΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ 

ΤO ΠΕΤΑ!

Συνεχίζουµε το αφιέρωµα στο δηµοτικό τρα-
γούδι. Σε αυτό το φύλλο υπάρχει αναφορά στη
«ΜΟΝΑΞΙΑ» και τα τραγούδια που εµπνεύστη-
καν από αυτήν.

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ

ΜΟΝΑΞΙΑ

Μοναξιά το µεγαλύτερο δηλητήριο
το πιο πικρό φαρµάκι για τον άνθρωπο.
Μόλις γεννιέται ο άνθρωπος αρχίζουν οι καηµοί του
φουντώνουνε τα βάσανα και οι αναστεναγµοί του.
Άπονη ζωή µε πίκρες και µε πόνους
πως βασανίζεις τον ντουνιά. Τους έρηµους και µόνους
Πόσο ν’ αντέξει η καρδιά σαν τη χτυπούν οι πόνοι,
µόνο της µάνας η στοργή λίγο την αλαφρώνει.
∆εν είναι κρίµα και άδικο δεν είναι αµαρτία
να νιώθω τόση ερηµιά σ’ αυτή την πολιτεία.
Χιλιάδες κόσµος γύρω µου κανέναν δεν γνωρίζω
γυρίζω µες στη γειτονιά και δεν καληµερίζω.
Μας βασανίζει η µοναξιά µας τρώει η αγωνία
πως γίνεται να λέγεται ανθρωποκτονία.
Από µια πόρτα µπαίνουµε και
δεν ξέρουµε ποιος µένει στο διπλανό διαµέρισµα.
Η µοναξιά και η ορφάνια είναι τα δυο µια µαχαιριά.
Τα τραγούδια της µοναξιάς είναι µοιρολόγια.
Μοιρολογούν οι γέροντες και κλαίνε οι µανάδες,
που τώρα στα γεράµατα τους φύγαν τα παιδιά τους.
Μείνανε µόνοι κι έρηµοι και κλαίνε τη µοναξιά τους.
Μας ξέχασαν στα χωριά πολιτεία και παιδιά
κουρασµένα γεροντάκια πως περάσαν τα χρονάκια
Μείνανε οι γέροι µόνοι κι η γριά όλο µαλώνει
µέρα νύχτα στο χωριό δεν αντέχω δε βαστώ.
Πάµε γέρο στα παιδιά, δε µας θέλουν ρε γριά
Πάµε γέρο στα εγγόνια, έχουν τα µαλλιά µας χιόνια.
Πικρή η αλήθεια, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Μεγαλώνουν οι γονείς, τα παιδιά τους τα παντρεύουν
µεγαλώνουν και τα εγγόνια και µετά
αρπάζουν µια κλωτσιά και πηγαίνουν στην µπάντα.
Τα αίτια πολλά και ευνόητα.
Και το κάθε τραγούδι έχει και τη δικαιολογία του
και κλαίει τον δικό του καηµό.
Είµαι γονιός κι έχω παιδιά πολλά µεγαλωµένα.
Μα βγαίνω στα γεράµατα µε ρούχα λερωµένα.
Τα ρούχα οι νυφάδες µου εµένα δε µου τα πλένουν

δέµα κάνουν τα άπλυτα και πίσω µου τα στέλνουν
Θα τα φορέσω άπλυτα να πάω στην εκκλησία
να δούµε τότε τι θα πει γι αυτούς η κοινωνία.
Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ούτε θεό φοβούνται
ούτε τον κόσµο ντρέπονται
Απ’ τον καιρό που µπήκανε στο σπίτι µας νυφάδες
δε λείψανε µωρέ παιδιά οι γκρίνιες και οι καυγάδες
Μας κάλεσε η µανούλα µας µε δάκρυα µια µέρα
µας είπε ν’ αγαπήσουµε να πούµε καληµέρα.
Το γέρο µην περιφρονείς στα δύσκολα τα χρόνια
στη µάνα τη γερόντισσα να δείχνεις τη συµπόνια.
Ποτέ σου µην περιφρονείς τα κάτω σκαλοπάτια
εδώ που είµαι και κάθοµαι κι εσύ θα ρθεις µια µέρα
να καρτερείς γιε µου κάποια φωνή να ακούσεις καληµέρα.
Και τότε θα λες στον πόνο σου µε µάτια δακρυσµένα
κάλλιο καλά γεράµατα κι ας ζούσα νιάτα παιδεµένα
Παραπονιέται ο γέρος στα παιδιά
Γιατί παιδιά µου θέλετε να µε στενοχωρείτε
το γέρο τον πατέρα σας πικρά να τον ιδείτε
εγώ που ήµουνα για σας ο βράχος στη ζωή σας
Πατέρας πάντα στοργικός στη δύσκολη στιγµή σας.
Κι ενώ µέχρι χθες καµάρωνε τα παιδιά του
και τα εγγόνια τους κι έλεγε
Νιάτα µου µη βιαζόσαστε µη φεύγετε ακόµα
θέλω τον κόσµο να χαρώ προτού να µπω στο χώµα
τώρα που µεγαλώσανε κι εµένα τα παιδιά µου
θέλω για να ξεκουραστώ και να χαρεί η καρδιά µου
νυφάδες θέλω και γαµπρούς για να τους καµαρώσω
και την ευχή µου σ’ αγγονιούς πριν φύγω να τους δώσω.
Στάσου ζωή µη βιάζεσαι γιατί είµαι νιος ακόµα
έχει η καρδιά µου όνειρα να µην τα φάει το χώµα.
Στάσου ζωή µη βιάζεσαι λιγάκι ν’ ανασάνω
κι αν µε χτυπούνε οι καηµοί δε θέλω να πεθάνω
Στάσου ζωή µη βιάζεσαι καρτέρει να σε φτάσω

κι αν έχεις τόσα βάσανα δε θέλω να σε χάσω.
Και εκεί που ο άνθρωπος λέει το δόξασει ο θεός
ξαφνικά αρχίζει το παναγία βόηθα.
Και άλλοι καταλήγουν στα γηροκοµεία ίσως οι πιο τυχεροί.
Άλλοι καταλήγουν στα παγκάκια και γίνονται ζητιάνοι.
Ένας ζητιάνος πέθανε στης εκκλησιάς τη σκάλα
είχε πολλά παράπονα και βάσανα µεγάλα.
Και άλλοι πιάνουν τα σταυροδρόµια.
Τι καρτερείς ρε γέροντα στη στράτα πικραµένος
ο νους σου τι να σκέφτεται γιατί να σαι κλαµένος
Πώς να µην είµαι σκεπτικός µε µάτια δακρυσµένα
όσους κι αν είχα έχασα δεν καρτερώ κανένα
Έµεινα µόνος κι έρηµος σαν φύλλο µαραµένο
το χάρο µόνο καρτερώ αυτόν µόνο προσµένω.
Είναι αγιάτρευτος καηµός η µοναξιά οι νύχτες ατελείωτες
γυρίζεις µες στο σπίτι και κουβεντιάζεις µόνος σου.
Όταν ζυγώνει η βραδιά και σιγοσουρουπώνει
βαθιά µου σφάζουν την καρδιά της ερηµιάς µου οι πόνοι.
Θλιµµένο σούρουπο ποτέ να µη νυχτώνει
γι αυτούς που ζούνε µόνοι.
Κάθε ηλιοβασίλεµα δεν ξέρω τι µου φταίει
µε πιάνει το παράπονο και η καρδιά µου κλαίει.
Τη λέγανε Λαρίσα, Λαρίσα γλυκιά
Τη βρήκαν να γερνάει στην Οµόνοια
φτωχή πεινασµένη σα στάχυα µαλλιά
σαν της Ηπείρου ήτανε τα χιόνια.
Τη λέγανε Λαρίσα και µες το χιονιά κοιµότανε 
στα κρύα σκαλοπάτια
δεν ήξερε τι είναι Χριστός ή Παναγιά, 
µα έκρυβε αγγέλους µες στα µάτια.
Έλα γλυκιά βορειοηπειρώτισσα, δε θα σαι πια σπουργίτι µόνο
όπως κι εσύ καρδούλα µου τον γνώρισα της µοναξιάς 
κι εγώ τον πόνο.
Αποκαµωµένος ο άνθρωπος από τα βάσανα της ζωής
φωνάζει τον καπετάνιο να τον πάρει µαζί του 
στη θάλασσα να µη βλέπει τους ανθρώπους.
Ε καπετάνιε θέλεις έναν ναύτη ακόµα
που είµαι τάχα στεριανός ποια διαφορά 
να ‘ξερες πόσο φαρµάκι ήπιε αυτό το στόµα
και τι ναυάγια έχω ζήσει στη στεριά
ό,τι αγάπησα µου τα ‘κλεψε το χώµα
η αγαπηµένη µου πλαγιάζει σ’ άλλο στρώµα
και οι παλιόφιλοι µε πρόδωσαν ακόµα
οι Ισκαριώτηδες µ’ ένα φιλί στο στόµα.
Ε καπετάνιο θέλεις ένα ναύτη ακόµα (τρις)
θέλω να βλέπω µοναχά ωκεανό
µ’ έχει κουράσει η αδικία, µ’ έχει κάνει λιώµα
και να γυρνάω σ’ ένα σπίτι αδειανό.

Φίλες και φίλοι
Συµπατριώτισσες και συµπατριώτες
Καλή χρονιά σε εσάς και τις οικογένειές σας
Αφήσαµε πίσω µας το 2011. Μια χρονιά δύσκολη, µια χρονιά πρωτόγνωρη για όλους
τους Έλληνες.
Μια χρονιά που µας γύρισε δεκαετίες πίσω.
Παντού θλίψη, αβεβαιότητα, φτώχεια, σκυµµένα κεφάλια.
Η περιβόητη αυτή «οικονοµική κρίση» δε θα µπορούσε να αφήσει ανέγγιχτη την κοι-
νωνία του Πέτα.
Ενός τόπου ευλογηµένου, µε περήφανους ανθρώπους, µε τίµιους και δουλευταράδες
οικογενειάρχες.
Ενός τόπου όµως φτωχού, που οι κυβερνώντες όλα αυτά τα χρόνια δε φρόντισαν να
του δώσουν τα εφόδια και τα κίνητρα να κρατήσει τον κόσµο του, να θρέψει τα παιδιά
του.
Στη µικρή αυτή γωνιά της Ευρώπης δώσανε τη ζωή τους Ευρωπαίοι πολίτες το 1822,
ήρωες µε αρχές, ιδανικά, µε καρφωµένο µέσα τους το αίσθηµα του φιλελληνισµού. Τι
θα λέγανε σήµερα βλέποντας τους απόγονούς τους να πέφτουν σαν τα αρπακτικά να
ξεσκίσουν τη χώρα που αυτοί θέλησαν να προστατέψουν. Τι θα λέγανε σήµερα και

πώς θα κρίνανε τους αρχηγούς των κρατών τους βλέποντάς τους να ζητούν να κατα-
στραφεί η Ελλάδα. Τι θα λέγανε σήµερα αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βλέποντας ότι θυ-
σιάστηκαν για να γλιτώσουν οι Έλληνες από τον Οθωµανικό ζυγό, και τώρα να
υποδουλώνονται από τους «συµµάχους» τους.
Το Πέτα µας σε όλη τη µακρά ιστορία του δε βρήκε τίποτα εύκολο. ∆ε χρωστάει σε κα-
νέναν. Όλοι θέλησαν να πάρουν κάτι από αυτό, δε δώσανε σχεδόν τίποτα, αν και του
οφείλανε πολλά.
Ο Πετανίτης και η Πετανίτισσα ζήσανε όλη τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας λεπτό προς
λεπτό, µέρα τη µέρα. Με αγώνα, µε δουλειά σκληρή, µε αγωνίες, µε πίκρες. Πέρασαν
κατοχή, πείνα, εµφύλιο, δικτατορία. Πέρασαν τα πάντα. Αυτό που τους κράτησε ήταν
η αγάπη, η φιλία, η παρέα, η οµόνοια, η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ!!!
Αυτό πρέπει να κάνουµε και τώρα. Τη δύσκολη αυτή χρονική περίοδο. ∆εν πρέπει να
τους αφήσουµε να µας κάνουν να σκύψουµε το κεφάλι. Πρέπει να έρθουµε πιο κοντά
ο ένας στον άλλο. Να βοηθάει η µία οικογένεια την άλλη. Να ξανασµίξουν οι παρέες,
να µπουν στόχοι, να κάνουµε την Ελπίδα σηµαία µας.
Η γη έθρεψε το Πέτα δεκάδες χρόνια, η γη θα το ξαναθρέψει.
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Για την επικοινωνία σας µε την
Αδελφότητα και την εφηµερίδα

σάς θυµίζουµε: 
adelfotitapeta@gmai.com 
ή στο  fax: 210 8839271 

ή ταχυδροµικώς στη 
διεύθυνση  ΑΒY∆ΟΥ 122 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 157 72 
ή στον υπεύθυνο σύνταξης 

στο e-mail:
agg.papaspyrou@gmail.com 

ή στο  fax: 210 9922113 ή 
ταχυδροµικώς στη διεύθυνση: 

ΜΙΛΗΤΟΥ 4, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 
164 51 

Υπό απειλή 
κατάρρευσης 
οι ∆ήµοι
Σοβαρούς κινδύνους για τους δή-
µους εγκυµονεί ο κρατικός προϋπο-
λογισµός του 2012. Η συνολική
κρατική επιχορήγηση των ∆ήµων
(Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι συν
οφειλόµενα προηγούµενων ετών) θα
φτάσει το 2012 στα 2,6 δισ. €, όταν ο
προϋπολογισµός του 2011 ανέβαζε
αυτό το ποσό στα 3,5 δισ. €. Αν
τηρηθούν οι δεσµεύσεις της κυβέρ-
νησης για επιπλέον 450 εκ. € για λει-
τουργικές ανάγκες, το ποσό θα
ανέλθει στα 3,064 δις.
Αξίζει να σηµειωθεί πως ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούσης
και ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου είχαν δη-
λώσει, µόλις προ εξαµήνου, ότι το ελάχιστο λειτουργικό κόστος των ∆ήµων
είναι 3,8 δις € και µε πίστωση µικρότερη απ’ αυτό, δεν είναι δυνατό να λει-
τουργήσουν.
Παρά το γεγονός αυτό, διαµορφώθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών
ένα ποσό που δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να καλύψει τις ανάγκες
των ∆ήµων. Μάλιστα, αντί για µείωση του προϋπολογισµού, θα έπρεπε να
συνυπολογιστούν και οι µεταφερόµενες στους ∆ήµους αρµοδιότητες, αφού
για τον λόγο αυτό, το έργο που έχουν να επιτελέσουν είναι µεγαλύτερο.
Είναι φανερό πως οι ∆ήµοι δεν είναι εφικτό να φέρουν εις πέρας τις υπο-
χρεώσεις τους, χρησιµοποιώντας ένα ποσό µηδαµινό σε σύγκριση µε τις
πραγµατικές τους ανάγκες. Σε καµία περίπτωση δε θα µπορέσουν να δια-
θέσουν τα απαιτούµενα, ώστε να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση τοπι-
κών προβληµάτων και να σταθούν δίπλα στους δηµότες.
Ο ∆ήµος Νικολάου Σκουφά αντιλαµβανόµενος τις δυσχερείς οικονοµικές
συνθήκες και κατανοώντας µία γενικότερη ανακατάταξη του προϋπολογι-
σµού, επισηµαίνει πως οι ∆ήµοι µπορούν να παίξουν ακόµα πιο σηµαντικό
ρόλο σε τέτοιες περιπτώσεις. Κάθε ∆ήµος έχει το πλεονέκτηµα να βρί-
σκεται κοντά σε µεγάλες µερίδες πολιτών και να αντιλαµβάνεται τα προ-
βλήµατά τους. Αν είχε και την απαιτούµενη οικονοµική στήριξη, θα
λειτουργούσε ως µέσο διευκόλυνσης των δηµοτών σε αυτήν την κρίσιµη
περίοδο και επίλυσης σηµαντικών προβληµάτων τους. Αντίθετα, µε τα δε-
δοµένα του νέου προϋπολογισµού, θα υποβαθµιστεί η λειτουργία του και
θα οδηγηθεί σε αναγκαστική απραξία και στη συνέχεια σε πιθανό κλεί-
σιµο.
Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία που πρέπει να κατανοήσει η κυβέρνηση.
Για να µπορέσουν οι ∆ήµοι να εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητα, τις δυνατό-
τητες παροχής ικανοποιητικών υπηρεσιών και αναπτυξιακών παρεµβά-
σεων, την προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, την
ισόρροπη ανάπτυξη και τελικά τη συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαι-
θρο και κυρίως της νεολαίας µας που αναζητά πλέον την τύχη της στο
εξωτερικό, πρέπει να τους διατεθεί ένας προϋπολογισµός που να αντικα-
τοπτρίζει τις ανάγκες τους.

Από το ∆ήµο Νικολάου Σκουφά
Ο ∆ήµαρχος,

Γιαννούλης Ευστάθιος 

Αποτελέσµατα διαπραγµάτευσης για τη µεταφορά 
των µαθητών στο ∆ήµο Νικολάου Σκουφά

Πραγµατοποιήθηκε η διαδικασία διαπραγµάτευσης για την επι-
λογή αναδόχων της σύµβασης για µεταφορά των µαθητών στο
∆ήµο Νικολάου Σκουφά κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Υπήρ-
ξαν προσφορές από τα αστικά κτελ Άρτας για τρία δροµολόγια
ενώ ταξί δε συµµετείχαν ούτε αυτή τη φορά. Μέσω διαγωνισµού
και διαπραγµάτευσης, αποφασίστηκε η πραγµατοποίηση πέντε
δροµολογίων από τα συνολικά τριάντα. Αξίζει να σηµειωθεί πως
ο ∆ήµος Νικολάου Σκουφά έπραξε όλες τις προβλεπόµενες
ενέργειες και κατέλαβε µεγάλες προσπάθειες ώστε να βρεθεί µία
οριστική λύση στο πρόβληµα των µεταφορών που επέφερε ο
Καλλικράτης µε τη µεταφορά αρµοδιοτήτων χωρίς, όµως, τους
ανάλογους πόρους.

Αποτελέσµατα προκήρυξης κενών θέσεων 
σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία

Ανακοινώθηκαν στις 14/12/2011 τα οριστικά αποτελέσµατα της
προκήρυξης κενών θέσεων σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά
Ιατρεία. Όσον αφορά το ∆ήµο Νικολάου Σκουφά, καλύφθηκαν
τα Περιφερειακά Ιατρεία των Κοµποτίου, Κοµµένου, Αγίας Πα-
ρασκευής και Μελατών. Ακόµη, καλύφθηκε ακόµα µία θέση στο
Κέντρο Υγείας Άνω Καλεντίνης, όπου υπάγεται ο ∆ήµος. Με τα
νέα αυτά δεδοµένα, αρχίζει να διαφαίνεται η λύση στο πρόβληµα
που αντιµετώπιζαν καθηµερινά οι κάτοικοι λόγω της έλλειψης
αγροτικών ιατρών.

ΤΑ  Ε Ν  ∆ Η Μ Ω

Η ∆ηµοτική Αρχή να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανεργία στο Πέτα
Σήµερα το πρόβληµα της ανεργίας δεν είναι «προνόµιο» κάποιας ιδιαίτερης περιοχής της χώρας.
Όµως σε µερικά µέρη, όπως στο χωριό µας, το πρόβληµα της ανεργίας παίρνει δραµατικές δια-
στάσεις. Οι κραυγές αγωνίας από συγχωριανούς µας που είναι θύµατα της ασκούµενης οικονοµι-
κής πολιτικής, πυκνώνουν. 
Η Αδελφότητα γίνεται καθηµερινά αποδέκτης της απελπισίας των συνανθρώπων µας. Το ∆.Σ. της
Αδελφότητας και η πρόσφατη γενική συνέλευση συζήτησαν το θέµα της ανεργίας στο χωριό και
έκριναν ότι η Τοπική Αυτοδικοίκηση οφείλει να σκύψει µε ευαισθησία στο πρόβληµα και µε κατάλ-
ληλες παρεµβάσεις να απαλύνει, έστω µερικά, το πρόβληµα. 
Μπορεί, για παράδειγµα, να διεκδικηθεί η πρόσληψη Πετανιτών σε οικονοµικές δραστηριότητες
εντός των γεωγραφικών ορίων του Πέτα, όπως σούπερ µάρκετ ή δηµόσια έργα. Επίσης, στην εκτέ-
λεση δηµοτικών έργων που γίνονται στο Πέτα όπως, για παράδειγµα, το µεγάλο έργο της αντικα-
τάστασης του δικτύου ύδρευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, να γίνουν αποφασιστικές παρεµβάσεις
της δηµοτικής αρχής στους εργολάβους του έργου ώστε να προσλαµβάνονται συγχωριανοί µας. 
Έχουµε συναίσθηση των περιορισµένων δυνατοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να δώσει λύσεις
στο πρόβληµα της ανεργίας. Κρίνουµε όµως ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν έχουν αξιοποι-
ηθεί τα περιθώρια παρεµβάσεων που έχει. 
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Το θέµα:
Έχει ακουστεί αρκετές φορές το τελευταίο καιρό ότι υπάρ-
χει  βούληση  της ∆ηµοτικής αρχής του ∆ήµου Ν. Σκουφά,
στον οποίο υπάγεται και το χωριό µας το Πέτα, µετά από
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να κατασκευασθεί
νέος δρόµος στην καρδιά του χωριού.

Χωρίς να γνωρίζω λεπτοµέρειες της κατασκευής , ο δρό-
µος αυτός θα ξεκινάει από το κέντρο του χωριού (Καφενείο
Θ. Φωτάκη) θα συνεχίζει προς βόρεια, περιοχή «βρυ-
σούλα» , δίπλα από το «ιστορικό» πρώην µικρό παιδικό
γήπεδο Πρίντζου και θα ολοκληρώσει την πορεία του στην
περιοχή που βρίσκεται τώρα το νηπιαγωγείο.

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι στην πορεία του µπαίνοντας
στις µικρές αυτές γειτονιές, θα γκρεµίσει µάντρες, ίσως
σπίτια, πέτρινους τοίχους, θα εξαφανίσει κήπους , όπου
βέβαια θα πέσει µπετόν και άσφαλτος, θα δηµιουργήσει
υπερυψωµένη γέφυρα µε κολόνες από µπετόν στην πε-
ριοχή «βρυσούλα» µε αποτέλεσµα  σπίτια (σε χωριό!!!) να
βρεθούν κάτω από την, τόνους τσιµέντου φέρουσα γέ-
φυρα κ.λπ.
Τα επιχειρήµατα υπέρ του δρόµου
Οι πιθανές ωφέλειες που θα αποκοµίσουν οι κάτοικοι του

χωριού, όπως προβάλλονται από  υπερασπιστές  της
πρότασης συνοψίζονται , ως παρακάτω :

-Η πρόσβαση του λεωφορείου, µέσω του νέου αυτού
δρόµου και στις πάνω γειτονιές.

–Οι κάτοικοι  από τις πάνω γειτονιές θα έχουν πρό-
σβαση στις νέες στάσεις του λεωφορείου που θα δηµι-
ουργηθούν και εποµένως θα υπάρξει µια διευκόλυνση,
αφού θα περπατούν λιγότερο από το σπίτι τους µέχρι την
στάση.

-Η πρόσβαση στις πάνω γειτονιές µε τα αυτοκίνητα των
κατοίκων.

-Ο δρόµος θα λειτουργήσει και ως Parking και  ιδιαίτερα
το Καλοκαίρι θα βοηθήσει την πρόσβαση των κατοίκων,
προς τα καταστήµατα της πλατείας του χωριού. 

- Η πρόσβαση στις πάνω γειτονιές θα µειωθεί από τον
υπάρχοντα δρόµο (αυτός που πάει στο γήπεδο) και επο-
µένως θα υπάρξει αποσυµφόρηση της κυκλοφορίας. 
Αντίλογος
Προσπαθώντας να θέσω επιχειρήµατα και προτάσεις,

παράλληλα ,παρατηρώ:
Μπορεί  ο ∆ήµος να εξετάσει όπως στο χωριό η εξυπη-

ρέτηση της κυκλοφορίας να γίνεται µε  µικρότερων  δια-
στάσεων  λεωφορείο, για να πηγαίνει όχι µόνο στις πάνω
γειτονιές, από τον υπάρχοντα δρόµο, αλλά και σε άλλους
στενούς δρόµους σε ολόκληρο το χωριό για να εξυπηρε-
τεί περισσότερους συγχωριανούς µας από ότι θα εξυπη-
ρετεί,   µετά την κατασκευή  του νέου δρόµου;

-Αλήθεια πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στο Πέτα κάθε
µέρα και δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν από τους υπάρ-
χοντες δρόµους;  ∆ηλαδή υπάρχει µποτιλιάρισµα;  Και
χρειάζονται παρεµβάσεις για την διευθέτηση της κυκλο-
φορίας;

Ας µην κοροϊδεύουµε  τους εαυτούς µας, γιατί είναι γνω-
στό πως το χωριό µας έχει υποστεί σοβαρή  πληθυσµιακή
συρρίκνωση και οι  µόνιµοι κάτοικοι στο χωριό συνεχώς
γίνονται λιγότεροι.     

-Το πρόβληµα του Parking είναι υπαρκτό πράγµατι , ιδι-
αίτερα το καλοκαίρι και πολλές φορές έχει ειπωθεί ότι είναι
ένας ανασταλτικός παράγοντας για την προσέλευση πε-
ρισσότερων ανθρώπων, όχι µόνο Πετανιτών, στην αγα-
πηµένη κατά τα άλλα, όµορφη πλατεία µας. 

Είναι σοβαρό επιχείρηµα όµως, ότι η εξυπηρέτηση των
ανθρώπων αυτών θα γίνει µέσω της δηµιουργίας αυτού
του νέου δρόµου,  ο οποίος θα χρησιµεύει και ως PARK-
ING;

Μήπως και εµείς θα µπορούσαµε να κάνουµε κάποια
άλλα πράγµατα για να αυξήσουµε το ενδιαφέρον και κατά
συνέπεια την επισκεψιµότητα στο παραδοσιακό και ιστο-
ρικό Χωριό µας το Πέτα;

Στην κατασκευή ενός έργου, αυτό που πρέπει να διαπι-
στώσει κανείς είναι τελικά η θετική σύγκριση: ωφέλεια/κό-
στους και όταν αναφερόµαστε σε κόστος δεν εννοούµε
µόνο χρηµατικό. 

Στον δείκτη, λοιπόν, ωφέλεια/κόστος φαίνεται, κατά τη
γνώµη µου, ότι οι ωφέλειες είναι πολύ µικρές και το κό-
στος πολύ µεγάλο.
Καταλήγοντας 
Κατά την γνώµη µου, η δηµιουργία του νέου δρόµου όχι

µόνο δεν θα καλύψει πραγµατικές συγκοινωνιακές ανάγ-
κες , αλλά θα αλλοιώσει/καταστρέψει  εντελώς, την φυ-
σιογνωµία της συγκεκριµένης γειτονιάς.

Μήπως, αντί για δρόµο για την εξυπηρέτηση των αυτο-
κινήτων, στην γειτονιά αυτή να επεκταθεί η υπάρχουσα
πεζοδρόµηση  µέχρι την θέση βρυσούλα»,  να αναβαθµι-
σθεί ο περιβάλλων χώρος, να γίνει αποκάλυψη της πηγής,
να τοποθετηθούν παγκάκια και βέβαια  να γίνει ανάδειξη
του χώρου του ιστορικού πλυσταριού (µπορεί και να µας
χρειασθεί, στις δύσκολες µέρες που έρχονται). 

Η πρόταση αυτή απαιτεί ελάχιστο ποσό χρηµάτων συγ-
κριτικά µε αυτά που θα δαπανηθούν για τον δρόµο. 

Η µη καταστροφή του φυσικού και παραδοσιακού  περι-
βάλλοντος  αλλά η προστασία του και η ανάδειξή του ως
µέρος της ζωής που να αποτελεί και µάθηµα στις νεώτερες
γενιές ,  σε άλλες κοινωνίες, χώρες, αποτελούν αυτονόητα,
ιερές αξίες και αρχές.

Μήπως θα έπρεπε να εξετασθούν  κάποιες άλλες προ-
τάσεις , χρήσιµες για όλο το χωριό, για να διατεθούν τα
χρήµατα και να πιάσουν πραγµατικά τόπο , παρά  αυτά
να ξοδευτούν για έναν δρόµο  που δεν ωφελεί  πραγµα-
τικά  το χωριό;

Στα πλαίσια του καλοπροαίρετου και εποικοδοµητικού
διαλόγου θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιµο αν ακουστούν και
άλλες προτάσεις, απόψεις, για το θέµα. 

Ευχαριστώ για την φιλοξενία,
Φώτης ∆. Μπίζας 

∆ΡΟΜΟΣ,  ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΕΤΑ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ – 
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το ∆.Σ. του συλλόγου µας σας προ-
σκαλεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑ-
ΡΙΟΥ και ΩΡΑ 10:30 στην ετήσια
γενική συνέλευση και την κοπή πίτας.
Η συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί
στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, Μάρ-
νης & Γ’ Σεπτεµβρίου (είσοδος από Γ’
Σεπτεµβρίου) στο 2ο όροφο. Κατά τη
διάρκεια της θα γίνει:

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ 2011
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ 2011
Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2012.

Θα ακολουθήσει η κοπή πίτας για το
2012.

Καλούµε όλα τα µέλη µας να δώσουν
το παρών. Η συµµετοχή όλων στις
εκδηλώσεις της Αδελφότητας δίνει
δύναµη στο σύλλογό µας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Το αίτηµα που κατέθεσε το ∆.Σ. του
συλλόγου µας προς το ∆ηµοτικό συµ-
βούλιο του ∆ήµου µας για την παρα-
χώρηση της ιστοσελίδας www.peta.gr
έγινε οµόφωνα δεκτό. Έτσι από την
1/1/2012 η ιστοσελίδα που είχε δηµι-
ουργηθεί από την προηγούµενη δη-
µοτική αρχή (πριν τον Καποδίστρια)
θα ανήκει πλέον στην Αδελφότητα
Πέτα. 
Πιστεύουµε ότι θα είναι ένα χρήσιµο
εργαλείο για τον σύλλογό µας, µέσα
από το οποίο θα προβάλουµε το
έργο µας, το Πέτα µας και τους φο-
ρείς του χωριού µας. Ευχαριστούµε
τη ∆ηµοτική αρχή και όλους τους δη-
µοτικούς συµβούλους για την παρα-
χώρηση της ιστοσελίδας. 
Ήδη έχουµε αρχίσει να επεξεργαζό-
µαστε τα στοιχεία τα οποία πρέπει να
µπουν για να λειτουργήσει. Σε λίγο
καιρό µε τη βοήθεια όλων θα είµαστε
έτοιµοι να την προβάλουµε.

ΚΟΛΙΟΓΙΑΝΝΗ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 40,00
ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 20,00
ΒΛΑΧΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 30,00
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 12,00
ΖΑΜΠΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ 20,00
ΤΖΟΚΑΣ  ΠΑΥΛΟΣ 20,00
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00
ΑΝΥΦΑΝΤΗ - ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ 20,00
ΖΗΣΗ  ΕΙΡΗΝΗ & ∆ΗΜΗΤΡΑ 10,00
ΜΠΙΖΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 20,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΚΩΝ. ΝΑΝΤΙΑ 20,00
ΣΕΡΒΕΤΑ  ΚΙΚΗ 25,00
ΒΑΣΙΟΣ  ΠΕΛ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45,00
ΡΙΖΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 10,00
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20,00
ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ 30,00
ΤΟΛΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 40,00
ΝΤΟΥΝΙΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 40,00
ΓΟΥΛΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 20,00

ΒΑΣΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ 20,00
ΜΠΙΖΑΣ  ΦΩΤΗΣ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 30,00
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 20,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ∆ΗΜ. ΜΑΡΙΑ 15,00
ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ - ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ  ΚΩΝ/ΝΑ 20,00
ΜΑΤΑΤΣΗ  ΕΛΕΝΗ 20,00
ΒΑΝΑ  ΛΑΛΟΥ 38,00
ΜΠΑΡΤΣΑ  ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25,00
ΜΠΑΡΤΣΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25,00
ΜΟΥΣΑΒΑΡΕΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 20,00
ΚΩΤΣΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 10,00
ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  ΘΩΜΑΣ 25,00
ΣΕΡΒΕΤΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΥ
& ΣΕΡΒΕΤΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  50,00
ΚΟΙΛΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00
ΣΕΡΒΕΤΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΤΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΥ 50,00
ΚΥΡΟΥΛΗΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ 50,00
ΠΑΝΟΥ  ΑΓΛΑΪΑ  ΣΥΖ. ΣΩΤΗΡΗ  ΠΑΝΟΥ 20,00
ΜΑΤΑΤΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00

ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ  ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΕΤΑ 20,00
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 50,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η 30,00
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(ΠΕΘΕΡΟΣ Λ.ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ) 20,00
ΣΕΡΒΕΤΑ  ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ.ΘΕΟΦΙΛΟΥ 50,00
ΧΑΡΙΣ  ΣΕΡΒΕΤΑ  ΤΟΥ  ΘΕΟΦΙΛΟΥ 50,00
ΒΑΓΕΝΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΣΥΖ. ΓΙΑΝΝΗ 50,00
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΑ 50,00
ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 10,00
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Β. ΒΑΓΓΕΛΗΣ 15,00
ΓΕΩΡΓΗ  ΚΙΚΗ   ΣΥΖ.  ΛΑΜΠΡΟΥ Ν. ΓΕΩΡΓΗ20,00
ΒΑΒΕΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 20,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00
ΖΑΧΑΡΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00
ΜΠΙΖΑΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ  ΤΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 50,00
ΚΑΡΑΜΠΑΣ  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 20,00

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ
Γεννήσεις
- Η Θεοδώρα Ζορµπά του Πέτρου απέκτησε δίδυµα, κορίτσι και αγόρι, στις
26-8-2011.
- Η οικογένεια του Κων/νου Γρηγ. Σερβετά απέκτησε αγοράκι στις 18-9-
2011.
- Η οικογένεια του Ιωάννη Παν. Σταµούλη απέκτησε αγοράκι στις 5-12-2011.
- Η οικογένεια του Τηλέµαχου Κοσµά απέκτησε αγοράκι στις 7-12-201.
- Η οικογένεια του Ευάγγελου Θωµά Ανυφαντή απέκτησε κοριτσάκι στις 7-
12-2011.
- Η οικογένεια του Στυλιανού και της Χριστίνας Κολιογιάννη-Κουτρούµπα
απέκτησε δεύτερο αγοράκι στις 3-4-2011.
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

Βαπτίσεις
-Η οικογένεια του Νικολάου Κορδούλα (γαµπρός Σπύρου Μπίζα) βάπτισε
το κοριτσάκι της στις 2-10-2011 και έδωσε το όνοµα Αλεξάνδρα.
-  Η οικογένεια του Στυλιανού και της Χριστίνας Κολιογιάννη-Κου-
τρούµπα βάπτισε το αγοράκι τους στα Γιάννενα και του έδωσε το όνοµα Ανα-
στάσιος.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!

Γάµοι
- Ο Χρήστος Μωραΐτης (γιος της Θέκλας Μπουκουβάλα) και η Μαρία Σκεµ-
πέα παντρεύτηκαν στις 10-11-2011.
- Ο Σπύρος Αλεξ. Γούλας και η Ευαγγελία Κουτσογιάννη παντρεύτηκαν
στις 9-7-2011 στην Άρτα.
- Ο Βασίλειος Φωτόπουλος και η Γεωργία Τηλέµαχου Μάλλιου παντρεύ-
τηκαν στις 2-10-2011.
Ευχόµαστε στα νιόπαντρα ζευγάρια βίον ανθόσπαρτον!

Θάνατοι στο χωριό
- Κων/νος Γερογιάννης στις 14-10-2011 σε ηλικία 83 ετών.
- Πολυξένη ∆ηµ. Αγγέλη στις 19-10-2011 σε ηλικία 78 ετών.
- Αλεξάνδρα Καρατσώλη στις 22-10-2011 σε ηλικία 78 ετών.
- Χρήστος Λαµ. Σερβετάς στις 24-10-2011 σε ηλικία 83 ετών.
- Απόστολος Θεοδ. Θεοχάρης στις 2-11-2011 σε ηλικία 76 ετών.
- ∆ηµήτριος Α. Αγγέλης στις 10-11-2011 σε ηλικία 85 ετών.
- Παναγιώτης Μ. Σεραφής στις 15-12-2011 σε ηλικία 88 ετών.
- Κων/νος Σπ. Βαβέτσης (Λουτράκι) στις 16-12-2011 σε ηλικία 84 ετών.
- Θεόδωρος Καρανάτσης, ιερέας, στις 18-12-2011 σε ηλικία 71 ετών.
- Γιαννούλα Κάσιου στις 26-12-2011 σε ηλικία 85 ετών.
- Ο Γεωργής Λάµπρος του Γεωργίου πέθανε στην Αθήνα στις 9-11-2011 και
κηδεύτηκε στο χωριό.
- Ο Γεωργής Λάµπρος του Νικολάου πέθανε στην Αθήνα στις 25-11-2011
και κηδεύτηκε στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.
- Ο Θεόδωρος Κων. Χριστόπουλος πέθανε στην Ελβετία και κηδεύτηκε στο
χωριό στις 24-10-2011.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

∆ΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
- Τα παιδιά του Λάµπρου Γ. Γεωργή, Ευαγγελία και Γιώργος, πρόσφεραν
στην Αδελφότητα 200 ευρώ στη µνήµη του αγαπηµένου τους πατέρα, που
έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.
- Η Θεοδώρα Σωτ. Γάβρογου πρόσφερε στην Αδελφότητα 50 ευρώ στη
µνήµη του συζύγου της Σωτηρίου.
- Ο Μπάµπης Τσάκαλος πρόσφερε στην Αδελφότητα 50 ευρώ στη µνήµη
των Παπασπύρου Αλέκου, Παπαγούλα Γιώργου και Ζήση Γιάννη.
- Η οικογένεια Ευθυµίου Φιλίππου πρόσφερε στην Αδελφότητα 100 ευρώ
στη µνήµη Σερβετά Χρήστου του Λάµπρου.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2011 ΣΤΑ ΑΕΙ & ΤΕΙ
Συµπληρώνουµε τον κατάλογο µε τους επιτυχόντες συγχωριανούς µας στις
πανελλαδικές εξετάσεις του 2011. Παρακαλούµε όλους όσους δεν µπόρεσαν
να παραλάβουν τους επαίνους και τα δώρα να επικοινωνήσουν άµεσα µαζί
µας.
1. ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΟΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ) – ΝΟ-
ΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΙΟΣ ΠΕΣΛΗ ΜΑΡΙΑΣ) – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝ-

ΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
3. ΚΟΥΛΙΕΡΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ (ΚΟΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΕΣΛΗ) – ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑ-
ΤΡΑΣ
4. ΡΑΦΑΗΛΙ∆ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΚΟΡΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗΣ ΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗ-

ΡΙΟΥ) – ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ 2010 ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡ. ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ
Συνεχίζεται το πρωτάθληµα ποδοσφαίρου στο νοµό µας. Η οµάδα µας προ-
σπαθεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κάνοντας µεγάλη προσπάθεια.
Χρέος όλων των Πετανιτών να τη βοηθήσουν οικονοµικά και ηθικά.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3η ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΟ ΑΡΤΑΣ.............................................................. 1 – 3
4η ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ............................................................. 4 – 2
5η ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΘΥΕΛΛΑ ................................................................1 – 1
6η ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΕΤΟΣ................................................................... 0 – 5
7η ΕΡΜΗΣ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ.................................................................. 3 – 0
8η ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ................................................... 4 – 1
9η ΑΜΒΡΑΚΙΑ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ .............................................................5 – 1
10η ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΣΚΟΥΦΑΣ............................................................ 0 – 1
11η ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ...................................................6 – 1
12η ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΜΕΛΙΣΣΑ .............................................................4 – 1
13η ΑΠΟΛΛΩΝ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ...........................................................1 – 1
Η οµάδα µας είναι στη 10η θέση µε 10 βαθµούς.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ξεκίνησε το πρωτάθληµα µπάσκετ της Α2 ΕΣΚΑΒ∆Ε στο οποίο συµµετέχει η
οµάδα µας. Η φετινή χρονιά είναι πολύ δύσκολη και οι προσπάθειες όλων είναι
οι Φιλέλληνες να έχουν µια αξιοπρεπή παρουσία.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1η ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΕΤΟΙ ................................................................ 49 – 50
2η ∆ΟΞΑ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ................................................................. 57 – 48
3η ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ..................................................... 69 – 39
4η ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΓΕΑ ....................................................................45 – 60
5η ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ.............................................. 78 – 46
6η ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΝΩ ΠΟΛΗ........................................................ 62 – 65
7η ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ................................................. 87 – 57
8η ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΗΓΑΣΟΣ .......................................................... 74 – 49
9η ΑΙΑΣ ΟΙΝ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ...........................................................66 – 49
10η ΑΕΤΟΙ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ..............................................................82 – 66

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ
Οι Ακαδηµίες των Φιλελλήνων πραγµατοποιούν για άλλη µια χρονιά µια εκ-
πληκτική πορεία. Συνεχίζουν έτσι την προσπάθεια που ξεκίνησε πριν λίγα χρό-
νια έτσι ώστε να φτιαχτεί ένα πρότυπο ακαδηµιών στο Πέτα. Οι µικροί
συγχωριανοί µας κατάφεραν να κερδίσουν το χειροκρότηµα όλων, δίνοντας
ελπίδα για το αθλητικό αύριο του τόπου µας. Στο φετινό πρωτάθληµα παιδικού
ποδοσφαίρου σε 6 αγώνες είναι στην 1η θέση της βαθµολογίας µε 15 βαθ-
µούς.

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 8

Να ενισχύσουµε το συνεταιρισµό γυναικών. Να αγοράζουµε γλυκά και προϊόντα από
εκεί. Τα υπέροχα αυτά γλυκά, που όσοι ξένοι τα δοκίµασαν µείνανε ενθουσιασµένοι. Πα-
ραγγείλτε τα, όπου και αν µένετε, δωρίστε τα, διαδώστε τα. Έτσι θα αυξηθεί η ζήτηση,
θα αγοραστούν περισσότερα υλικά από τους αγρότες µας, θα εργαστούν περισσότερες
γυναίκες στο συνεταιρισµό, περισσότερα έσοδα για όλους.
Αυτοί που ασχολούνται µε το τσίπουρο να κάνουν έναν συνεταιρισµό. Το τσίπουρο του
Πέτα από την περίφηµη Ταµπέλα είναι χωρίς υπερβολή το καλύτερο της Ελλάδας. Είναι
το προϊόν που µπορεί να δώσει εισόδηµα σε όλο το Πέτα. Θέλει όµως άδεια, θέληση,
προσπάθεια, πρωτοβουλία. Αυτό το νέκταρ που βγαίνει ερασιτεχνικά έχει γοητεύσει ξέ-
νους από τον Έβρο µέχρι την Κρήτη. Όσοι το έχουν δοκιµάσει ζητάνε να βρουν και άλλο.
Να ξαναφτιάξουµε τους κήπους, να σπείρουµε τα χωράφια µε κηπευτικά, πατάτες,
φρούτα, ζαρζαβατικά.
Να πιέσουµε τη ∆ηµοτική Αρχή να πάρει πρωτοβουλίες, παίρνοντας προγράµµατα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους φορείς. Προγράµµατα για νέες καλλιέργειες.
Νέα αγροτικά προϊόντα που θα φέρουν απασχόληση, δυναµική, εισοδήµατα. Προγράµ-
µατα που θα αξιοποιήσουν τη λίµνη Πουρναρίου. Με παραλίµνια οδό, µε οικολογικές
εγκαταστάσεις, µε όποιες µορφές τουρισµού. Η οµορφιά της λίµνης Πουρναρίου ξε-
περνάει πολλές άλλες τεχνικές λίµνες της χώρας µας. Αν είχαν φροντίσει οι κυβερνών-
τες τόσα χρόνια να δώσουν την έγκριση και τα κονδύλια για την αξιοποίησή της θα
µιλάγαµε σίγουρα τώρα για άλλο Πέτα. Να προσπαθήσουµε όλοι µαζί. Ενωµένοι, αγα-
πηµένοι. Η Αδελφότητα Πέτα ξεκινάει προσπάθεια προώθησης των προϊόντων του
τόπου µας. Με διαφηµίσεις, µε πρωτοβουλίες, µε παρεµβάσεις. Θα σταθούµε δίπλα σε
όλους τους συγχωριανούς µας που έχουν ανάγκη. Με όποια µέσα διαθέτουµε, µε όσες
δυνάµεις έχουµε. Πρώτα και πάνω από όλα το Πέτα και οι συγχωριανοί µας. ∆ε χρω-
στάµε σε κανέναν τίποτα. Έχουµε χρέος να περάσουµε αυτή τη δύσκολη περίοδο ενω-
µένοι. Με ψηλά το κεφάλι. Όπως οι παππούδες και οι πατεράδες µας. ∆υνατοί και µε
αλληλεγγύη.
Έχοντας υγεία, αγάπη, ευτυχία και χαµόγελα.
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ΦΩΤΟ - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΤΑ 
ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΝΕΑ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣΕ ΠΑΛΙΑ ΜΕΛΗ

Το ∆.Σ. της Αδελφότητας κατά τη διάρκεια της ΒΡΑ∆ΙΑΣ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΑ-
ΝΙΤΗ τίµησε δύο από τα παλαιότερα µέλη του συλλόγου µας. Τον Ευάγγελο
Τόλη και τον Θεόδωρο Παπαγεωργίου. Συνεχίστηκε έτσι η απόφαση του ∆.Σ.
να τιµηθούν όλοι αυτοί που προσέφεραν στον σύλλογο ακολουθώντας τον σε
όλες του τις εκδηλώσεις. Πιστεύουµε ότι είναι σηµαντικό να τιµάς τους αν-
θρώπους που επί δεκαετίες στήριξαν οικονοµικά και ηθικά την Αδελφότητα.
Στους δύο προαναφερόµενους δόθηκε τιµητική πλακέτα για την πολυετή προ-
σφορά τους και αναγνώστηκε το βιογραφικό τους. ∆υστυχώς ο Θεόδωρος Πα-
παγεωργίου δεν ήταν κοντά µας λόγω ασθένειας. Ο Ευάγγελος Τόλης
ευχαρίστησε το ∆.Σ. για την τιµή που του έκανε να τον βραβεύσει.

ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΤΑ ΤΟ 1932. ΚΑΤΕΤΑΓΗ ΣΤΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΤΟ
1958. ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 1981 ΜΕΤΑ-
ΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ
ΤΟΥ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ΤΟ 1985.
ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΙΑ∆ΙΚΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕ-
ΚΤΗΣΕ 2 ΓΙΟΥΣ, ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΤΑ ΤΟ 1929 ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΡΤΑΣ ΤΟ 1947. ΑΜΕΣΩΣ ΕΙΣΗΧΘΗ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΥΠΗ-
ΡΕΤΗΣΕ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΣΤΑ ∆ΕΡΒΙΖΙΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΛΕΤΣΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΤΟ 1961 ΕΙΣΗΧΘΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΗΡΕ
ΠΤΥΧΙΟ ΤΟ 1965.
ΤΟ 1956 ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ ΤΗ ΒΑΣΩ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΜΙΑ
ΚΟΡΗ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ ∆Ι-
ΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΝΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΒΕ-
ΤΙΑΣ.
ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1984 ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ Α’.

∆ΩΡΕΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΑ
Το ∆.Σ. του συλλόγου µας έδωσε στο ∆ηµοτικό Σχολείο Πέτα βιβλία από τη
συλλογή που µας είχε προσφέρει ο Βαγγέλης Σερβετάς και ο φίλος του κ.
Μπούας. Η συλλογή των βιβλίων τοποθετήθηκε στην ήδη υπάρχουσα δανει-
στική βιβλιοθήκη που διαθέτει το σχολείο. Επίσης στάλθηκε έπιπλο – βιβλιο-
θήκη για να τοποθετηθούν, προσφορά του Προέδρου Γ. Κακαριάρη.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΗΝΩΝ
Το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων προσέφερε στην Αδελφότητα 25 βιβλία
µε τίτλο «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ». Η σηµαντική αυτή ιστορική έκδοση δό-
θηκε στα παιδιά που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και τιµήθηκαν στη
ΒΡΑ∆ΙΑ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΝΙΤΗ.
Ευχαριστούµε θερµά για αυτή την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
EUROBANK ΣΤΗΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ
Το ∆.Σ. του Σωµατείου Εργαζοµένων στην EUROBANK και ο πρόεδρός του
Στάθης Χαρίτος προσέφεραν στην Αδελφότητα 25 δίτοµα λευκώµατα µε τον
τίτλο «ΑΘΗΝΑ». Η πολυτελής και ακρινή αυτή έκδοση δόθηκε στα παιδιά που
πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και τιµήθηκαν στην εκδήλωση «ΒΡΑ∆ΙΑ
ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΝΙΤΗ». Ευχαριστούµε θερµά για τη σηµαντική αυτή προ-
σφορά.

Το βιβλίο της γιατρού κας Ελευθε-
ρίας Κρικέλη «Από Αύγουστο σε
Αύγουστο», από τις Εκδόσεις
Gema.
Στο βιβλίο αυτό η κυρία Κρικέλη
καταγράφει µε εξαιρετικό τρόπο τα
βιώµατά της  και το οδυνηρό σοκ
που της προκάλεσε ο χαµός του
γιού της Γιάννη.
Τα έσοδα από την πώληση του βι-
βλίου διατίθενται για υποτροφίες
φοιτητών του ΜΙΤ, όπου φοιτούσε
ο γιος της Γιάννης.

Η οµάδα της Αδελφότητας όπως αγωνίζονταν στο πρωτάθληµα του
Εργατικού Κέντρου Αθήνας το 2000, όπου κατέλαβε τη 2η θέση.


